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ABSTRAK 

RICKY HARYANTO.  2011. 8323118252 Prosedur Penerimaan Premi JKK 

pada PT Jamsostek (PERSERO). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  

        Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 

penerimaan premi JKK yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selama 

ini. Penerimaan premi JKK yang transparan akan membuat para peserta 

merasa yakin untuk menggunakan jasa asuransi tersebut, sehingga membuat 

nama perusahaan itu menjadi baik dan memiliki banyak peserta. Dengan 

begitu perusahaan mendapatkan keuntungan baik dari segi kepercayaan/ 

kenyamanan dari para pesertanya. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara langsung, dan 

data melalui studi pustaka.  

        Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak peserta 

yang masih belum tahu dan mengerti prosedur penerimaan premi JKK yang 

dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero). Oleh karena itu perlu diadakannya 

sosialisasi terhadap peserta, baik kepada perusahaan maupun kepada 

karyawannya yang menjadi peserta jamsostek. Sehingga PT Jamsostek 

(Persero) menjadi perusahaan asuransi yang dipercayai oleh masyarakat. 

Kata kunci: JKK, Prosedur, Penerimaan Premi, Asuransi. 
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ABSTRACT 

RICKY HARYANTO. 2011. 8323118252. Procedure Admission Premiums on 

JKK in PT. Jamsostek (PERSERO). Diploma in Accounting Studies Program. 

Accounting Major. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 

         Scientific work is aimed to find out how the admission procedure 

premium JKK conducted by PT Jamsostek (Persero) for this. Acceptance 

premium transparent JKK will make participants feel confident to use the 

insurance services, thus making the company name to be good and have a 

lot of participants. With so companies benefit both in terms of confidence / 

comfort of the participants. The method used in this study is a descriptive 

analysis of qualitative and quantitative data collection methods through field 

observations, interviews, and data through literature. 

         From the results of this study concluded that there are many 

participants who still do not know and understand the procedures JKK 

premium revenue by PT Jamsostek (Persero). Therefore it is necessary the 

holding of the socialization of the participants, both to the company and to the 

employees who participated in the worker. So Jamsostek (Persero) to the 

insurance company trusted by society. 

 

Keywords: JKK, Procedures, Acceptance Premiums, Insurance. 
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