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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju

serta diiringi dengan program oleh pemerintah dan mengembangkan pembangunan

Nasional Indonesia. Pembangunan nasional indonesia bertujuan untuk mewujudkan

suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar

1945. Tujuan tersebut terdapat  didalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 (ayat 4).

“ perekonomian nasional berkelanjutan berdasarkan atas ekonomi dengan

kebersamaan, efisien, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional”.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan perkembangan harus

senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur

pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi

harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu, diperlukan usaha yang

sunguh-sungguh untuk mengerahkan dana invesstasi.

Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi

masyarakat. Bisnis perasuransian di indonesia hampir sama tuanya dengan bisnis

perbankan. Makin tinggi pendapatan masyarakat, makin mampu mmasyarakat

memilih harta kekayaan dan makin dibutuhkan pila perlindungan keselamatan dari

ancaman bahaya, kerusakan dan kerugian.
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Dalam hal ini tentu saja masyarakat membutuhkan persiapan sejumlah dana

tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang mengalami cara dan sistem untuk

dapat menghindari kerugian dan bahaya tersebut salah satunya adalah dengan cara

berasuransi. Asuransi merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan

financial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian tentang sesorang

penanggung yang mengikatkan diri kepada tertangung yang menerima suatu premi

untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu keinginan, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karna suatu

peristiwa yang tidak tentu atau pasti (Jalius R. Latu Maerissa, 2012: 448).

Dibandingkan industri perbankan, industri perasuransian kurang banyak mendapat

perhatian mmasyarakat. Sebagaimana msayarakat cenderung memisahkan sebagian

penghasilannya untuk disimpan di Bank daripada dipergunakan untuk asuransi. Kita

harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi, masih

banyak orang awam belum memahami apa itu asuransi serta peraturan perundang-

undangan tentang asuransi. Masyarakat masih sering merasakan bahwa asuransi tidak

melindungi aktivitasnya, bahkan cenderung merugikannya, meskipun kesan itu tidak

semuanya benar.

Tradisi perasuransian masih dianggap hal itu baru oleh sebagian masyarak

konsumen, padahal sejalan dengan semakin kompleksnya aktivitas para pelaku

peserta asurnasi, salah satunya pada saat pembayaran klaim habis kontrak dari pihak

asuransi nasabah.
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Premi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pemegang polis

kepada badan berdasarkan ketentuan yang diterapkan dalam polis dan menjadi syarat

diperolehnya manfaat asuransi jiwa. Pembayaran premi kepada perusahaan asuransi

yang dibayarkan secara triwulan, setengah tahun, atau sekaligus tergantung pada

perjanjian yang tertuang dalam polis

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam

perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Jadi, klaim habis kontrak

adalah klaim yang timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir,

sedangkan polis nya dalam keadaan inforce ( premi telah dibayarkan sampai jangka

waktu kontrak).

Perusahan asuransi di indonesia berlomba-lomba untuk bisa memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan selalu menciptakan teobosan

terhadap produk-produk jasa asuransi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Salah satunya adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang

Pekanbaru. Asuransi Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi tertua di

indonesia.

Asuransi Bumiputera 1912 merupakan suatu perusahaan yang bergerak

dibidang Jasa Asuransi Jiwa, memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menjunjung

kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pelayanan

terbaik selalu dilakukan untuk mendapatkan simapti dan kepercayaan masyarakat agar

Bimuputera menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya.

Dalam praktek, sistem pembayaran klsim habis kontrak telah dibayarkan

sebagaimana mestinya, apabila nasabah klaim habis kontrak.maka pihak perusahaan

akan membayarkan klaimhabis kontrak sesuai dengan perjanjian yangtercantum

didalam polis.
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Tetapi, terkadang masalah timbul pada saat pembayaran klaim ini disebabkan

oleh pembayaran premi macet, yaitu nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya

dalam membayar premi. Misalnya, nasabah memiliki masa kontrak selama 14 tahun,

pada tahun ke 10 nasabah mulai lalai dalam melaksanakan kewajiabannya membayar

premi, pihak perusahaan membarikan masa tenggang kepada nasabah selama 30 hari

terhitung dari tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransinya

tanggal 1. Tetapi apabila setelah masa tenggang itu berakhir dan terjadi risiko

terhadap nasabah, maka pihak perusahaan tidak berhak untuk menggsntikan kerugian

yang diderita oleh nasabah. Dan pihak perusahaan  berkewajiaban untuk

membayarakan klaim habis kontraknya sesuai dengan akhir premi yang dibayar.

Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang sistem akuntansi pembayaran klaim habis kontrak pada Asuransi Jiwa

Bersama dengan judul : “ SISTEM AKUNTANSI KLAIM HABIS KONTRAK

PADA ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG

PEKANBARU “ .

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat

dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tersebut adalah :

Bagaimana Sistem Akuntansi Klaim Habis Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama

(AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru ?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaiman sistem akuntansi klaim habis kontrak Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai masukan bagi perusahaan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam

menjalankan bisnis khususnya dalam sistem akuntansi klaim habis kontrak

kepada nasabah.

b. Sebagai bahan referansi bagi yang berkepentingan dalam melaksanakan

penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

c. Untuk menambah wawasan penulis mengenai sistem akuntansi klaim habis

kontrak pada asuransu Bumiputera.

D. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penulis mengadakan penelitian pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Cabang Pekanbaru, yang beralamat di jalan sudirman No. 337 pekanabaru- riau.

2. Jenis data dan Sumber data

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

sekunder.

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

wawancara dan obsevasi pada bagian yang terkait.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan

informasi yang penulis peroleh dari bagian Admnistrasi pihak perusahaan

mengenai bahan-bahan laporan yang diperoleh seperti, sejarah singkat
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perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan data-data lain yang

diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

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

menggunakan metode :

a. Wawancara, yaitu mengadakan tanay jawab langsung denagn karyawan dan

bagian Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK)  Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru.

b. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian secara langsung

kegiatan-kegiatan yang akan diteliti

c. Studi kepustakaan, adalah suatu teknispengumpulan data dengan cara

membaca dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan-bahan

pustaka lainya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini

penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari : dokumen-

dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari Asuransi Jiwa

Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pekanbaru, dan buku-buku serta

bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan

penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang datanya tidak didasarkan

pada perhitungan melainkan dalam bentuk pertanyaan yang disusun secara

sistematis dan membandingkan antara fakta dan teori yang terjadi tentang sistem

akuntansi pembayaran klaim habis kontrak pada asuransi jiwa bersama bumi

putera 1912 cabang pekanbaru.
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5. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang

dilakukan penulis, maka penulisan tugas akhir ini akan dibagi menjadi 4 (empat)

bab yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa subbab pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN
Merupakan bab terdiri atas latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data,
dan  sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMU PERUSAHAAN
Bab ini terdiri atas sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, bagian dan unit kerja perusahaan, visi dan misi
perusahaan, produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan.

BAB III : TINJAUN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini membahas tentang masalah yang terpenting dalam penulisan
laporan karena memuat tentang tinjauan teori yang berisikan tentang
pengertian sistem akuntansi, asuransi, klaim habis kontrak, unsur
pengendalian intern, sedangkan untuk tinjauan praktek nya berisiskan
tentang prsoses pembayaran klaim habis kontrak kepada nasabah oleh
pihak perusahaan.

BAB IV : PENUTUP
Merupakan bab terakhir yang berisiskan kesimpulan dan saran dari
penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan permasalah
yang ada dalam penelitian ini.


