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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada  era globalisasi saat ini, aktivitas masyarakat di Indonesia terus 

meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu 

pengetahuan, kemajuan teknologi dan taraf hidup masyarakat.  

Perkembangan usaha asuransi dewasa ini memberikan bukti yang nyata 

bahwa ditahun 2017 terdiri dari 5063  nasabah yang sudah mengikuti asuransi, 

manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang 

berhubungan langsung dengan usaha asuransi (pemegang polis, perusahaan 

asuransi dan seluruh yang terlibat didalamnya) tetapi juga di nikmati oleh seluruh 

anggota masyarakat. Asuransi pada dasarnya berusaha mengurangi berbagai 

konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan, yang sudah 

diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat financial dari kerugian 

tersebut menjadi pasti atau relative pasti.  

Asuransi juga dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dimana pihak 

yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah 

uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diterima oleh yang 

dijamin kerena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi  

(Suhendi,2008 : 307). 

Salah satu jenis usaha asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa merupakan proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya 
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kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun 

lanjut usia. Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dengan asuransi lainya 

adalah asuransi jiwa mempunyai fungsi perlindungan dan investasi. 

Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk 

bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan selalu 

menciptakan berbagai terobosan terhadap produk-produk jasa asuransi yang 

berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jenis produk asuransi 

jiwa yang banyak ditawarkan adalah asuransi klaim meninggal dunia. Asuransi 

klaim meninggal dunia merupakan sebuah asuransi yang memberikan 

perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau risiko yang menyebabkan 

kematian, cacat, kecelakaan, maupun biaya perawatan dokter. 

Asuransi meninggal dunia memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat 

sehingga memerlukan rasa aman dan terbebas dari kekhawatiran. Sebagai manusia 

biasa, mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kematian , kecelakaan , maupun 

biaya perawtan tersebut  tapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi akibat 

yang muncul dari terjadinya resiko-resiko tersebut . 

Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia sangat banyak, salah 

satunya adalah PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) kantor wilayah pekanbaru. PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan jenis perusahaan asuransi jiwa di 

Indonesia yang menawarkan produk asuransi klaim meninggal duni di PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berdiri sejak tanggal 31 Desember 1859 

merupakan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tujuan untuk mendidik 
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masyarakat merencanakan masa depan serta memberikan perlindungan jiwa bagi 

masyarakat. Pelayanan yang terbaik.  

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada 

penanggung untuk mendapatkan haknya berupa tanggungan kerugian berdasarkan 

perjanjian yang telah dibuat, dengan kata lain klaim meninggal adalah proses 

pengajuan oleh ahli waris untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah 

tertanggung melaksanakan kewajiban nya kepada penanggung yaitu berupa 

penyelesaian pembayaran premi dengan kesepakatan sebelumnya. 

Berikut data-data jumlah pengajuan klaim meninggal dunia pada PT. 

Asuransi Jiwaraya (Persero) 

Tabel I.1 Jumlah Pengajuan Klaim di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

Tahun ANUITAS EKSPIRASI TEBUS 
MENINGGAL 

DUNIA 

2016 4804 Klaim 100 Klaim 33 Klaim 13 Klaim 

2017 5063 Klaim 131 Klaim 353 Klaim 10 Klaim 

2018 456 Klaim 45 Klaim 127 Klaim 8 Klaim 

Tetapi pada kenyataannya sering terjadi kekecewaan nasabah terhadap 

perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak professional dalam menangani 

klaim. Perusahaan asuransi Jiwasraya hanya dianggap mengumbar janji-

janjimanis tetapi tidak dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh pemegang 

polis sering di persulit oleh pihak asuransi. Pihak asuransi meminta berbagai 

macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang polis. Setelah di penuhi, 

pihak asuransi malah meminta persyaratan yang lain. hal ini tentu saja 

menyulitkan para pemegang polis karena harus memenuhi persyaratan lain yang 

diajukan oleh pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah 
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dipenuhi, pemegang polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan. 

Kekecewaan lain yang sering terjadi adalah pengajuan klaim tidak bisa di lakukan 

dengan alasan permohonan polis asuransi yang diajukan oleh pemegang polis 

ditolak oleh pihak asuransi padahal premi sudah dibayar oleh pemegang polis 

kepada perusahaan asuransi. Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi Jiwasraya adalah memutarbalikkan fakta dengan mengubah nama 

tertanggung dalam polis asuransi. Setelah di minta konfirmasi, pihak asuransi 

mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Untuk 

mengemukakan masalah tersebut, penulis tertarik mengambil judu. “SISTEM 

AKUNTANSI KLAIM MENINGGAL DUNIA PADA PT. ASURANSI 

JIWASRAYA (PERSERO) KANTOR WILAYAH PEKANBARU 

B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistem Akuntansi klaim Meninggal dunia  pada PT Asuransi 

Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.  

2. Apakah sistem Akuntansi klaim Meninggal dunia  di PT. Asuransi 

Jiwasraya   (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru sudah efektif ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem Akuntansi klaim Meninggal dunia pada PT 

Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui keefektifan sistem Akuntansi klaim Meninggal dunia 

di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pembaca: 

1. Bagi Akademis  

a. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian mengenai sistem 

akuntansi klaim meninggal dunia. 

b. Manfaat bagi peneliti lebih lanjut 

Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang 

sistem akuntansi klaim meninggal dunia khususnya di PT. Asuransi 

JiwaSraya (persero) dalam variabel yang lain. 

2. Manfaat Teori 

Dapat dijadikan bacaan bagi para civitas universitas khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya sehingga mendapatkan informasi serta 

pengetahuan tentang sistem klaim kecelakaan diri. Selain itu, Tugas Akhir 

ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang menyusun 

tugas akhir ataupun skripsi dengan judul sistem klaim meninggal dunia. 

3. Manfaat praktis 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan khususnya mengenai sistem 

klaim Meninggal dunia. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) kantor 

wilayah pekanbaru, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.341 

pekanbaru Kota, Riau. 

2. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

skunder. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak 

perusahaan dengan melakukan wawancara pada bagian yang 

berkait  

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan 

data-data dan informasi-informasi yang relavan dengan masalah 

yang diteliti, misalnya didapat dari buku-buku, majalah, jurnal, dan 

lain sebagainya. 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari staf bagian pelayanan, dan 

staf bagian keuangan dengan melakukan wawancara secara langsung dan 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengmpulan data dalam penulis lakukan adalah dengan 

wawancara dengan karyawan bagian pelayanan dan bagian keuangan di 

PT.Asuransi Jiwasraya (persero), serta dengan dokumentasi yaitu 

pengumpulan data melalui dokumen dan arsip yang ada pada objek 
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penelitian, seperti sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan dan data 

lain yang disajikan oleh perusahaan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penganalisaan data dalam penulisan tugas akhir ini, penulisan 

menggunakan metode deskripsi kualitatif. Motode deskriptif kualitatif 

yaitu metode analisis data yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik 

yank berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk 

pernyataandan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis 

dalam bentuk tugas akhir. Metode ini dipakai untuk membandingkan 

antara teori dan fakta yank terjadi tentang prosedur dan pencatatan 

akuntansi atas asuransi sosial yang penerapannya ditinjau dari standar 

oprasional perusahaan dan kaitannya dengan pratek yang sehat dalam 

upaya meningkatkan pendalian interen. 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penulisan yang 

dilakukan penulis, maka dalam penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi 4 

(empat) bab yang tiap – tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab 

pembahasan. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Merupakan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah,  

perumusan   masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  Merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum 

perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, stuktur 

organisasi perusahaan, visi dan misi perusahan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori dan 

praktek diantarannya teori sistem, akuntansi, asuransi serta sistem 

akuntansi klaim meninggal dunia pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(persero) kantor wilayah pekanbaru. 

BAB IV : PENUTUP  

  Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat berguna bagi PT. 

Asuransi Jiwasrya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru.. 

 


