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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Persaingan dalam dunia usaha dan bisnis terjadi sangat ketat. Baik persaingan 

dalam industri jasa maupun produk seiring dengan berkembangnya kemajuan 

teknologi. Menghadapi persaingan tersebut, setiap perusahaan memiliki strategi 

tersendiri agar tetap unggul dari pesaing-pesaing yang lain. Salah satu strategi yang 

dilakukan perusahaan agar tetap unggul dan berkembang dilakukan dengan cara 

mengubah merek pada perusahaan. 

Rebranding adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

atau lembaga untuk merubah total atau memperbaharui sebuah merek yang telah ada 

agar menjadi lebih baik, dengan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan yaitu 

berorientasi profit. Hal ini menyangkut perubahan baik pada logo, nama, persepsi, 

strategi pemasaran, ataupun tema-tema iklan. Branding adalah salah satu langkah 

penting dalam sebuah bisnis. Branding dibangun tidak dalam jangka waktu yang 

singkat, kadang perlu waktu bertahun-tahun untuk membangunnya. Namun, sebuah 

merek harus mampu bertahan untuk mengikuti perkembangan zaman, perubahan 

pasar dan juga konsumen yang semakin dinamis. Branding harus dibuat sebaik 

mungkin untuk memberikan kesan yang positif kepada konsumennya. Terkadang, 

sebuah bisnis perlu memasukkan citra baru dalam produk atau jasa mereka dengan 
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cara rebranding. Rebranding sangat diperlukan ketika citra suatu perusahaan dinilai 

negatif oleh konsumennya, karena adanya permasalahan pada perusahaan itu sendiri 

atau dengan adanya perubahan pasar. Banyak perusahaan mengakui bahwa bisnisnya 

telah berubah, beradaptasi dan berkembang dari waktu ke waktu untuk melayani 

kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Perbaikan secara alami ini biasanya akan 

mengarah pada produk dan jasa yang benar-benar baru, sementara identitas 

perusahaan tidak berubah. 

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan 

penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Badan Usaha 

Milik Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan 

yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-

undang jaminan sosial tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama 

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek 

(Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek 

berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. 

Persiapan dan transformasi ini berawal dari terbitnya UU No 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamanatkan agar PT 

Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 4 

(Empat) program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) yakni 

Program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan 

http://wiki/Asuransi
http://wiki/Sosial
http://wiki/BUMN
http://wiki/BUMN
http://wiki/Jaminan_sosial
http://wiki/Tenaga_kerja
http://wiki/1_Januari
http://wiki/2014
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Kecelakaan Kerja (JKK), dan program Jaminan Kematian (JK). Namun, amanat UU 

No. 24/2011 menyebutkan, program Jaminan Kesehatan yang ada BPJS 

Ketenagakerjaan nantinya akan bertukar guling dengan program Pensiun yang ada di 

BPJS Kesehatan. Bagi BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, program baru yakni 

program pensiun memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan jaminan 

kesehatan maupun jaminan yang lain yang selama ini dikelola oleh PT Jamsostek 

(Persero).
1
 

Persaingan bisnis saat ini terjadi semakin ketat antar perusahaan, strategi-

strategi baru pun dikembangkan pihak perusahaan agar konsumen tetap yakin dengan 

produk yang mereka gunakan lebih baik dari produk pesaingnya. Dalam wawancara 

langsung kepada konsumen PT Jamsostek, mereka mengatakan bahwa perubahan 

nama baru pada PT Jamsostek tidak berpengaruh terhadap citra perusahaannya. Dan 

dilihat dari penelitian terdahulu, masyarakat atau konsumen mempunyai pandangan 

bahwa perubahan nama memberikan penilaian yang positif terhadap pelayanannya 

setelah adanya perubahan nama baru. Oleh karena itu dalam masalah ini peneliti 

ingin mengetahui lebih jauh apakah perubahan nama yang dilakukan PT Jamsostek 

mempunyai dampak positif terhadap citra perusahaannya. 

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

Tugas Akhir “Analisis Perubahan Nama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang  

Bandung  1”. 

                                                           
1 http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang di identifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perubahan nama yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang  Bandung I ?  

2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam proses perubahan nama di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1? 

3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam proses perubahan 

nama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perubahan nama di BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

perubahan nama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam 

proses perubahan nama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

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. 

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. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metode yang penulis gunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah Metode 

Deskriptif. Metode Deskriptif adalah salah satu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari jalan keluar atau pemecah masalah akan banyaknya hal yang 

terjadi. Kemudian disajikan data dan analisa dari masalah yang sedang terjadi.  
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Ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung keperusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

 Wawancara 

Merupakan cara memperoleh informasi melalui pertanyaan kepada 

orang yang bersangkutan, baik karyawan maupun pimpinan secara 

langsung. 

 Observasi 

Dengan mengamati secara langsung proses kerja atau kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

2. Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu memperoleh teori 

sebagai landasan dalam penelitian dari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan pembahasan dan masalah yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian 

pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung I Jl. P. Hasan Mustofa No. 39, 

Bandung 40124, pada tanggal 8 September 2014 sampai dengan 3 Oktober 2014 


