
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembahasan

Perkembangan perangkat informasi dan teknologi telah mempengaruhi  segala aspek 

kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya, yang 

mana memudahkan aksebilitas dan koneksi data sehingga menuntut Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang tangguh dan beraktivitas tinggi dalam menghadapi segala perubahan yang 

terjadi.

Kesehatan merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia.Banyak masalah kesehatan 

yang timbul dalam kehidupan karyawan, seperti menurunnya kesehatan, kelainan organ 

tubuh, kecelakaan serta gangguan jiwa yang bisa saja terjadi karena stress dalam 

pekerjaan.Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang memberikan jasa pelayanan kesehatan 

untuk semua karyawan.Seperti Rumah sakit, Apotek, Dokter Umum, Klinik dan Dokter 

Specialis.Lembaga tersebut sebagai penyedia jasa layanan kesehatan dituntut untuk 

bersikap proaktif dan memberikan pelayanan yang berkualitas untuk karyawan.

Dalam menjamin kesehatan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup 

karyawan yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk menuju terwujudnya karyawan 

yang adil dan makmur.PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi sudah 

mengembangkan system jaminan kesehatan karyawan.

Pelaksanaan jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Pusat 

Manajemen Konstruksi adalah Tagihan kesehatan karyawan.Dimana perusahaan bekerja 

sama dengan instansi seperti Rumah sakit, klinik, dokter umum, dokter spesialis dan 

apotek. Disini pihak instansi tersebut akan memberikan layanannya kepada karyawan PT. 

PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi tanpa harus membebankan biaya secara 

langsung ke karyawan. Semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan, dengan cara instansi 

yang bersangkutan akan mengirim surat tagihankesehatan  kepada pihak perusahaan.

Pengelolaan perusahaan yang baik membutuhkan system yang sesuai dengan 

perusahaan itu sendiri.Pada dasarnya system adalah sekelompok elemen yang erat 

hubungannya antara satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 



tujuan tertentu. Suatu system yang diterapkan perusahaan belum tentu cocok apabila 

diterapkan diperusahaan yang lain. Dalam suatu perusahaan dibutuhkan beberapa macam 

system yang digunakan untuk mendukung aktivitas yang dilakukan perusahaan. Salah satu 

system  yang digunakan pada perusahaan adalah system pembayaran. System pembayaran 

tidak kalah pentingnya dengan system – system lain, karena menyangkut dengan lembaga 

yang bekerja sama dengan perusahaan. Oleh karena itu system pembayaran perlu 

mendapatkan perhatian khusus.Mengingat pembayaran merupakan balas jasa pihak 

penjamin kepada lembaga tersebut.Sehingga diperlukan system yang digunakan untuk 

menjamin jaminan kesehatan yang diberikan oleh penjamin benar-benar diberikan kepada 

lembaga yang bersangkutan, dengan jumlah yang sesuai. Sehingga dengan adanya system 

yang mengatur proses pembayaran jaminan diharapkan tidak ada kesalahan dalam bentuk 

apapun. System pembayaran yang baik adalah system yang memenuhi persyaratan sesuai 

dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 59 tahun 2014 tentang tarif pelayanan.Dengan 

hal tersebut PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksibekerjasama dengan PT. 

Administasi Medika untuk klaim kesehatan agar tidak terjadi kesalahan.

Sistem dan prosedur merupakan dwitunggal yang tak terpisahkan karena satusama lain 

saling melengkapi. Sistem merupakan kerangka mekanismenya organisasi, sedangkan  

prosedur adalah rincian dinamikanya mekanisme system. Jadi tanpa system, prosedur tidak 

ada landasan berpijak untuk “berkiprah”, dan tanpa prosedur suatu mekanisme system tidak 

akan berjalan. Menurut H.A.S. Moenir (2006 : 105) prosedur dapat diterjemahkan sebagai 

tata cara yang berlaku dalam organisasi. Prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke 

dalam(intern) maupun ke luar (ekstern), maka ia harus diketahui dan dipahami oleh orang 

yang berkepentingan, baik pegawai/pekerja maupun pihak-pihak di luar organisasi. 

Sedangkan tujuan pembayaran tagihan kesehatan adalah untuk mewujudkan kepastian hak, 

tanggung jawab dan kewenangan pihak yang terkait serta terpenuhinya hak-hak karyawan 

dalam memperoleh jamianan kesehatan secara maksimal.

 tagihan kesehatan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi membutuhkan 

proses dan tanggung jawab yang besar, antara karyawan, Perusahaan dengan instansi yang 

bersangkutan. Membutuhkan proses dan cara yang mungkin berbeda dengan perusahaan 

lain untuk menyelesaikan tagihan kesehatan. 

       Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana 

manajemen proses tagihan kesehatan karyawan. Oleh karena itu penulis memberi judul 



pada Tugas Akhir “PROSEDUR TAGIHAN KESEHATAN KARYAWAN PADA PT. 

PLN (PERSERO) PUSAT MANAJEMEN KONSTRUKSISEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian perlu adanya ruang lingkup atau pembatasan dalam suatu objek yang 

diteliti, agar masalah yang diteliti tidak meluas dan lebih terarah, maka penulis membatasi 

pembahasan dalam Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Pengertian Manajemen Operasional

2. Pengetian Manajemen Proses 

3. Pengertian Tentang Prosedur

4. Penjelasan Prosedur Pembayaran Tagihan Kesehatan Karyawan

5. Penjelasan Prosedur Tagihan kesehatan karyawan PT. PLN (Persero) Pusat  

Manajemen Konstruksi

6. Kendala dalam Proses Penginputan dan Klaim Data Tagihan Kesehatan Karyawan

7. Strategi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala dalam 

penginputan data tagihan kesehatan karyawan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen 

Konstruksi.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran tagihan kesehatan 

karyawan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur tagihan kesehatan karyawan PT. 

PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi perusahaan pada saat 

proses berjalannya tagihan kesehatan karyawan

4. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk 

menghadapi kendala yang terjadi pada proses tagihan kesehatan karyawan

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang telah dibahas adalah sebagai 

berikut :

a. Manfaat Akademis



1. Bagi mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh 

dari bangku perkuliahan yang dapat diterapkan kedalam dunia kerja nyata 

kedepannya.

2. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sarana penambahan informasi dan 

referensi bacaan bagi mahasiswa fakultas Ekonimika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro.

b. Manfaat praktisi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pihak PT. PLN 

(Persero) Pusat Manajemen Konstruksi dalam pengambilan keputusan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penulisan

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan 

baik yang dilakukan melalui wawancara kepada karyawan divisi SDM.Hasil 

yang diperoleh dari wawancara berupa informasi bagaimana tagihan kesehatan 

karyawan PT PLN (Persero) Pusat Manejemen Konstruksi Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.Data ini 

biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data 

primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam 

praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.Untuk 

data sekunder penulisan diperoleh dari Kuliah Kerja Praktek di PT PLN 

(Persero) Pusat Manejemen Konstruksi Semarang.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penulisan 

Laporan Tugas Akhir yaitu melalui wawancara, Observasi dan Studi Kepustakaan.

a. Wawancara 



Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan 

mendengarkan jawaban yang langsung diberikan oleh responden.

b. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan apabila peneliti ingin mengamati 

perilaku konsumen sebagai obyek yang diteliti.Peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung di PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

melihat referensi buku-buku yang ada di Perpustakaan.

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, 

tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan 

sistematika penulisan sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar 

masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan.

Bab II Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, yang terdiri 

dari sejarah perkembangan dan sejarah umum, Visi, Misi dan Brande Image, 

Struktur Organisasi, Keunggulan, Logo dan Job Deskripsi Jabatan pada Kantor 

PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi Semarang

Bab III Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan tentang Tinjauan Teori yang berisi tentang 

pengertian Manajemen Operasional, Pengertian manajemen proses, pengertian 

tentang prosedur, Penjelasan prosedur pembayaran tagihan kesehatan 

karyawan,Penjelasan prosedur tagihan kesehatan karyawan, Kendala dalam 

Proses Penginputan Data Tagihan Kesehatan Karyawan dan Strategi yang 

dilakukan perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala dalam penginputan 

data tagihan kesehatan karyawan PT. PLN (Persero) Pusat Manajemen 

Konstruksi.



Bab IV Penutup

Pada Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari apa yang telah di bahas di bab 

sebelumnya.


