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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi jiwa merupakan salah satu badan usaha yang dapat menerima

pengalihan resiko dari setiap individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan

apabila resiko tersebut terjadi di masa depan. Pengalihan resiko tersebut tertuang dalam

suatu perjanjian asuransi berbentuk polis. Dibandingkan dengan industri perbankan

industri perasuransian kurang banyak mendapat perhatian masyarakat. Sebagian

masyarakat cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk disimpan di Bank

dari pada pergunakan untuk asuransi. Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang

mengetahui tentang asuransi, namun masih banyak orang awam belum memahami apa itu

asuransi serta peraturan perundang-undang tentang asuransi. Masyarakat masih sering

merasakan bahwa suransi tidak melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung

merugikannya, meskipun kesannya itu tidak semuanya benar.

Jadi Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap

kerugian financial tak terduga karena disebabkan meninggalnya terlalu cepat atau

hidupnya terlalu lama. A. Abbas Salim (2003;1)

Perjanjian asuransi juga mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat,

perusahaan maupun pembangunan negara. Mereka yang menjadi nasabah asuransi akan
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merasa tentram karena mendapat perlindungan kemungkinan tertimpa dari suatu

kerugian.

Asuransi memang tidak dapat menghentikan resiko yang mungkin menimpa

masyarakat maupun seluruh keluarga dan aset-aset dari masyarakat. Namun, jenis

layanan yang satu ini mampu mereduksi atau mengurangi dampak kerugian yang timbul

dari sebuah resiko. Seiring berjalan nya waktu hal ini membuat asuransi semakin kian

terkemuka sebab semua orang tidak menginginkan ada rasa khawatir yang berlebihan

terhadap kemungkinan kehilangan dari resiko yang mengintai.

Bukti pengalihan resiko dari pihak asuransi kepada tertanggung tercantum dalam

polis asuransi yang diterbitkan pihak asuransi kepada tertanggung yang telah memenuhi

kewajiban membayar premi. Premi merupakan kewajiban yang harus dibayar

tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa penagihan resiko yang diinginkan. Untuk

mendapatkan manfaat pengalihan resiko dari pihak asuransi, kewajiban membayar premi

harus dilunasi oleh tertanggung.

AJB Bumiputera adalah perusahaaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis

di Indonesia, di operasionalkan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia dan

dibangun berdasarkan tiga pilar. ‘mutualisme’ ‘indealisme’ profesionalisme. AJB selalu

memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan agar

Bumiputera selalu menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya.

Klaim asuransi merupakan suatu tuntunan atas hak dari dari pemegang polis yang

diajukan kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB) atas sejumlah
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pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai atau sebagian nilai tunai yang timbul

dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang dalam perjanjian

asuransinya.

Menurut peraturan Direksi (AJB) Bumiputera 1912  NO.PE.2/DIR/TEK/2011

klaim habis kontrak adalah pembayaran manfaat asuransi kepada pemegang polis berupa

manfaat awal pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir dan polis dalam

keadaan masih berlaku.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada

pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari

tabungan masyrakat pada investasi yang produktif. Secara umum memang perjanjian

asuransi dapat disebut sebagai perjanjian konsensual yang berarti adanya hubungan

timbal balik diantara kedua belah pihak.

Dalam masalah klaim asuransi ini, sistem pembayaran klaim habis kontrak  banyak

terdapat kasus yang terjadi bahwa manfaat yang seharusnya diterima oleh pihak

tertanggung tidak bisa diperoleh karena ada beberapa prosedur dan persyaratan yang

tidak dapat terpenuhi, sehingga proses pencairan dana klaim terhambat. Oleh karena itu,

pihak tertanggung harus membaca polis dengan cermat, sehingga benar-benar dapat

memahami isi polis tersebut. Terkadang masalah yang timbul pada saat pembayaran

klaim ini disebabkan oleh pembayaran premi macet, yaitu nasabah lalai dalam

melaksanakan kewajiban dalam membayar premi.
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Misalnya dengan masa kontrak nasabah selama 20 tahun, pada tahun ke 15 nasabah

mulai lalai melaksanakan kewajibannya membayar premi. Pihak perusahaan memberikan

masa leluasa pembayaran premi kepada nasabah selama 30 hari terhitung mulai tanggal

jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransi nya tanggal 1. Tetapi

apabila setelah masa leluasa itu berakhir dan terjadi resiko terhadap nasabah, maka pihak

perusahaan tidak berhak untuk mengganti kerugian yang diderita nasabah. dan pihak

perusahaan berkewajiban membayar klaim habis kontrak sesuai dengan batas akhir premi

dibayar. Di mana uang klaim habis kontrak yang diterima seharusnya Rp. 5.000.000

menjadi Rp.4.000.000

Perlu diketaui jika pihak tetanggung melakukan pengajuan klaim dengan benar, maka

proses pengajuan klaim akan berjalan dengan lancer dan cepat. Dan sebaliknya, jika

pengajuan klaim tidak dilakukan, maka akan berdampak pada penundaan penyelesaian

klaim dan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan pihak asuransi mengembalikan

pengajuan klaim tersebut ataupun menolaknya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas

masalah ini, dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Sistem Akuntansi Klaim Habis

Kontrak Pada Asuransi Jiwa bersama Bumipuitera 1912 (AJB) Kantor Cabang

Sukaramai”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pemilihan judul dan latar belakang masalah diatas, rumusan

masalah pada penulisan ini yaitu “Bagaimanakah Sistem Akuntansi Klaim Habis Kontrak

Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB) Kantor Cabamg Sukaramai”

C. Batasan Masalah

Dalam sistem pembayaran klaim habis kontrak banyak terdapat kasus yang terjadi.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis

memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh

sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Bagaimana sistem pengajuan

klaim habis kontrak dan bagaimana sistem pencatatan akuntansi klaim habis kontrak

dengan pembayaran premi tidak macet dan pembayaran premi macet”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian pada AJB Bumiputera 1912 Kantor

Wilayah Pekanbaru ini adalah “Untuk mengetahui sistem akuntansi pengajuan klaim

habis kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB) Kantor Cabang

Sukaramai..
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2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Akademis

a. Manfaat bagi pembaca

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian mengenai Klaim habis

kontrak.

b. Manfaat bagi penelitian lebih lanjut

Bagi peneliti lebih lanjut, pnelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan

referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang klaim

habis kontrak khususnya.

2. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan bagi

perusahaan khususnya mengenai sistem klaim habis kontrak.

E. Metedologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian langsung pada AJB Bumiputra 1912 Kantor

Wilayah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 337 Pekanbaru.
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2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah dataprimer dan data skunder.

a. Data primer, data pokok yang dijadikan sebagai sumberdalam penyelesaian tugas

akhir ini. Sepeti pembayaran klaim habis kontrak dan pencatatan akuntansi pada

saat pembayaran premi macet.

b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data dan

informasi yan telah di olah oleh perusahaan asuransi jiwa bersama Bumiputer

seperti sejarah singkat perusahaan, logo, struktur organisasi dan lain sebagainya.

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sumber data yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukaramai Pekanbaru, penilitian ini

dilakukan di bagian keuangan dan dibagian administrasi

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan  dalam laporan kerja praktek penelitian ini,

penulis menggunakan metode:

a. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab langsung dengan karyawan yang

bersangkutan dengan klaim habis kontrak Kantor Wilayah Pekanbaru.

b. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitin untuk mendapatkan

gambaran secara langsung kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.
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c. Studi kepustakaan, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca

dan menganilisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan bahan pustaka

lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode deskriptif yaitu metode analisis yang data nya tidak berdasarkan pada bentuk

perhitungan melainkan dalam bentuk pernyataan yang disusun secara sistematis dan

membandingkan antara fakta dan teori yang terjadi tentang sistem akuntansi klaim

habis kontrak pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah

Pekanbaru.

F. Sistematika penulisan

Dalam memberikn gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang penulis

lakukan, maka penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab

akan di bagi dalam beberapa sub bab pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penulisan, manafaat penulisan, metode pengumpulan data, dan

sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini terdiri atas sejarah singkat berdiri nya perusahaan, bagian dan

unit kerja perusahaan, struktur organisasi, serta visi dan misi

perusahaan

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang masalah yang sangat penting dalam

penulisan tugas akhir, karena memuat tinjauan teori yang berisikan

tentang pengertian sistem, pengertian sistem akuntansi, prinsip-prinsip

sistem akuntansi, pengertian asuransi pada umumnya, fungsi dan

manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, pengertian asuransi jiwa,

pengertian klaim, klaim habis kontrak, syarat-syarat yang harus

dipenuhi pada saat pengajuan klaim habis kontrak. Sedangkan tinjauan

praktek berisikan tentang proses pembayaran klaim habis kontrak

kepada nasabah oleh pihak perusahaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari

penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan terkait

dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.


