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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Keadaan alam di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini, seperti gempa 

bumi, tsunami, tanah longsor, kecelakaan, serta masih banyak lagi, sangat 

dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan sadarnya 

masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa mereka. Perusahaan 

yang memberikan jasa perlindungan jiwa adalah Perusahaan Asuransi. Dengan 

adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya perlindungan 

terhadap jiwa mereka menyebabkan berkembangnya perusahaan-perusahaan 

asuransi. 

Dewasa ini, perkembangan usaha asuransi memberikan bukti yang nyata 

bahwa 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 dinikmati 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 relatif pasti.  

Kita ketahui bersama, diera globalisasi ini, aktivitas masyarakat terus 

meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu 

pengetahuan, kemajuan teknologi dan taraf hidup masyarakat. Dari keadaan yang 
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demikian, keselamatan diri semakin rentan atas kecelakaan. Kecelakaan dapat 

terjadi ketika seseorang berada dalam rumah, tempat kerja, tempat umum dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, manusia memerlukan rasa aman dan terbebas dari 

kekhawatiran, dan memerlukan jaminan atas keselamatan diri.  Sebagai manusia 

biasa mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kecelakaan, yang dapat dilakukan 

adalah mengantisipasi akibat yang muncul dari terjadinya resiko-resiko 

kecelakaan. Dengan demikian asuransi jiwa sangat berpengaruh dalam hal ini. 

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 diderita oleh yang 

dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi 

(Suhendi, 2008 : 307) 

Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan selalu menciptakan 

terobosan terhadap produk-produk jasa asuransi yang berkualitas dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. Jenis produk asuransi jiwa yang banyak 

ditawarkan adalah asuransi kecelakaan diri (personal accident). Asuransi 

kecelakaan diri merupakan sebuah produk asuransi yang memberikan 

perlindungan atau proteksi terhadap bahaya atau resiko kecelakaan yang 

menyebabkan kematian, cacat, maupun biaya perawatan dokter.  

Perusahaan  asuransi yang ada di Indonesia sangat banyak, salah satunya 

adalah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Pekanbaru merupakan jenis 

perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kecelakaan diri (personal 
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accident). PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut sebagai 

Bumida)   telah berdiri sejak 8 Desember 1967  yang mempunyai tujuan untuk 

menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya, dan menguntungkan bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Bumida didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 

1912 sebagai induk perusahaan. Pelayanan yang terbaik selalu dilakukan untuk 

mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat sehingga Bumida  menjadi  

asuransi yang andal dan terpecaya, hal ini dibuktikan hingga saat ini Bumida  

tetap berdiri kokoh melintas zaman.  

Tetapi pada kenyataannya sering terjadi kekecewaan nasabah terhadap 

perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani 

klaim. Perusahaan asuransi Bumida hanya dianggap mengumbar janji-janji manis 

tidak dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh pemegang polis sering 

dipersulit oleh pihak asuransi. Pihak asuransi meminta berbagai macam 

persyaratan yang harus dipenuhi  oleh pemegang polis. Setelah dipenuhi, pihak 

asuransi malah meminta persyaratan lain. Hal ini tentu saja menyulitkan 

pemegang polis karena memenuhi persyaratan lain yang dianjurkan oleh pihak 

asuransi. Walaupun semua persyaratan lain yang diajukan sudah dipenuhi, pihak 

polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan.  

Dalam prosedur pencairan dana klaim kecelakaan diri pada PT. Asuransi 

Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru dilakukan dengan cara tunai 

dan non-cash. Akan tetapi PT. Asuransi Bumida untuk saat ini lebih 

mengutamakan sistem pembayaran dengan cara non-cash (transfer) . 

Pembayaran dilakukan secara tunai apabila jumlah nilai pertanggungan yang 
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dibayarkan kurang dari atau sama dengan Rp 10.000.000,-. Dalam hal ini PT 

Asuransi Bumida menggunakan kasir sebagai pemegang fungsi kas sekaligus 

pemegang fungsi dana tunai. Penggabungan fungsi ini dapat menimbulkan 

kecurangan seperti penggelapan dan pencurian dana perusahaan, sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 

seharusnya perusahaan membentuk pengendalian intern yang baik. Pengendalian 

intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta 

semua metode  dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk: 

1) Mengamankan aktiva perusahaan. 

2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi. 

3) Meningkatkan efisiensi. 

4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 

organisasi. 

Pengendalian intern yang baik, harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai 

berikut: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab yang fungsional 

secara tegas. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencacatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan,  utang, pendapatan, dan 

biaya. 

3) Pelaksanaan kerja yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang 

dipikulnya  



5 
 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang sistem klaim kecelakaan diri (personal accident) pada perusahaan 

asuransi khususnya pada  PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967 

di Pekanbaru dan menyajikannya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ 

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KLAIM KECELAKAAN DIRI 

(PERSONAL ACCIDENT) PADA PT.  ASURANSI  UMUM  

BUMIPUTERA MUDA (BUMIDA) 1967  PEKANBARU ” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) 

yang digunakan pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 

1967 Pekanbaru? 

2. Apakah sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident) pada 

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967  Pekanbaru sudah 

efektif? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a) Untuk mengetahui sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal 

accident) yang digunakan  pada PT. Asuransi  Umum Bumiputera 

Muda (Bumida) 1967 Pekanbaru. 
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b) Untuk mengetahui keefektifan sistem akuntansi klaim kecelakaan diri 

(personal accident) pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 

(Bumida) 1967 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

a) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan 

wawasan mengenai sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal 

accident). 

b) Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan, khususnya 

mengenai sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident). 

c) Bagi pihak lain, dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi bagi para 

civitas universitas pada khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya, yang dapat memberikan informasi serta pengetahuan 

tentang sistem akuntansi klaim kecelakaan diri (personal accident). 

D. Metode Penelitian  

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 

(Bumida) 1967  Pekanbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 85 B 28113  

Pekanbaru. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder 

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan 

dengan wawancara dan observasi pada bagian yang terkait. 
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b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-

data dan informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang 

diteliti, misalnya dapat diambil dari buku-buku, majalah, laporan, dan 

lain sebagainya.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

a) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan karyawan bagian 

pertanggungan dan bagian administrasi dan keuangan PT. Asuransi 

Bumiputera Muda 1967  Pekanbaru. 

b) Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian untuk 

mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan-kegiatan yang akan 

diteliti. 

c) Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui 

dokumen dan arsip yang ada pada objek penelitian, seperti sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disajikan 

oleh perusahaan. 

4.  Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data pada penelitian tugas akhir ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu 

metode analisis data yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang 

berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian 

yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir. 

Metode ini dipakai untuk membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi 
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tentang prosedur secara deskriptif dari sistem akuntansi klaim kecelakaan diri 

(personal accident). 

E. Sistematika Penulisan  

 Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian 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 I   : PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang membahas mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Merupakan bab yang membahas mengenai gambaran 

umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi 

perusahaan serta produk perusahaan. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Merupakan bab yang terdiri dari pengertian asuransi,  

sistem dan akuntansi, pengertian klaim dan kecelakaan diri, 

unsur-unsur yang membentuk sistem klaim kecelakaan diri, 

prosedur yang membentuk sistem  klaim kecelakaan diri 

dan menguraikan tinjauan praktek, penulis membahas 

tentang sistem akuntansi klaim kecelakaan diri, prosedur 
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pengajuan klaim pada PT. Asuransi Umum Bumiputera 

1967 (Bumida) Pekanbaru. 

BAB IV  : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yag berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat penulis 

berikan terkait dengan permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. 


