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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai 

hal yang menunjukan sifat yang hakiki. Sifat hakiki yang di maksud di sini adalah 

satu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia 

pada umumnya. Beberapa kejadian atau kondisi yang tidak kekal tersebut 

menjadikan keberadaan suatu badan usaha yang dapat memberikan jaminan 

sangat diperlukan. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk memberikan jaminan 

tersebut yaitu perusahaan asuransi.  Keberhasilan usaha asuransi ditentukan atas 

kemampuan pengelola untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional 

perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Salah satu bentuk kebijakan 

yang dilakukan yaitu mengenai penetapan harga atau tarif. 

Penetapan harga merupakan komponen yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan, perusahaan juga harus dapat menentukan tujuan 

penetapan harga yang tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan, semakin 

jelas tujuan perusahaan semakin mudah menetapkan harga. Strategi penentuan 

harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan 

mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk membeli. Metode 

penentuan harga harus dimulai dengan pertimbangan atas tujuan penentuan harga 
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itu sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong (2001:439) harga (price) adalah 

jumlah uang yang harus diberikan atas suatu produk atau jasa, demikian pula 

dalam bidang usaha asuransi. 

Dalam pandangan ekonomi asuransi merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan 

mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). 

Pastinya kehidupan yang terjadi sekarang ini membuat orang ataupun pelaku 

bisnis melirik kehadiran perusahaan yang menerima pengalihan kerugian seperti 

perusahaan asuransi sebagai alternatif untuk mengurangi kerugian atau risiko 

yang mungkin di hadapi kelak. Keyakinan masyarakat yang semakin meningkat 

terhadap asuransi berpandangan bahwa aktivitas berasuransi merupakan suatu 

kebutuhan atas proteksi keuangan dan harta kekayaan. Adapun rasa aman yang di 

inginkan oleh tiap manusia adalah pada masalah ekonomi atas kerugian akibat 

munculnya risiko yang di hadapi seperti sakit, kecelakaan, pendidikan hari tua 

dan lain-lain. Guna mengatasi risiko tersebut dapat ditempuh dengan 

melimpahkanya kepada perusahaan asuransi jiwa. Adanya kesadaran masyarakat 

untuk menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh asuransi akan memberikan 

dukungan atas upaya masyarakat untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi 

dalam aktivitas atau kehidupan.  

Perkembangan asuransi semakin maju dari tahun ke tahun dan semakin 

lengkap, yang tidak lain bertujuan untuk memanjakan nasabah agar nasabah tidak 

merasa bingung untuk memilih produk asuransi yang di keluarkan oleh 
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perusahaan asuransi sadar bahwa setiap orang memiliki risiko untuk tertimpa 

bencana tetapi tidak seorangpun yang tahu kapan bencana itu menyerang. Adanya 

kondisi tersebut menjadikan peran asuransi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Fenomena yang umumnya terjadi pada masyarakat sebagian besar 

perusahaan asuransi tidak menentukan tarif premi asuransi jiwanya berdasarkan 

metode perhitungan melainkan pembayaran yang nilainya di tetapkan oleh pihak 

perusahaan kepada pihak penanggung atau kesepakatan dari pihak tertanggung 

dan pihak penanggung. Metode asuransi jiwa merupakan suatu metode investasi 

yang berupaya untuk menyediakan dana dalam rangka menghadapi risiko hidup 

yang tidak pasti. Metode ini dapat di katakan bahwa asuransi jiwa memberikan 

proteksi untuk mengganti ketidakpastian menjadi kepastian yang maksimal. Pada 

hakekatnya asuransi memberikan santunan kepada seseorang (tertanggung) 

berupa sejumlah uang untuk biaya kerugian bila di luar kehendaknya terkena 

musibah. Sebagai imbalan dari asuransi itu, tertanggung membayar premi kepada 

panggung secara berkala seumur hidupnya atau selama jangka waktu tertentu, 

sebagaimana ditutup asuransinya atau jangka waktu yang telah ditentukan telah 

habis. Pembayaran premi yang dilakukan secara berkala oleh perusahaan asuransi 

jiwa disebut metode anuitas. 

Kondisi yang terjadi sekarang ini yaitu persaingan di bidang asuransi 

menunjukkan adanya peningkatan, dimana telah beroperasi berbagai perusahaan 

yang bergerak dalam bidang asuransi. Hal tersebut menjadikan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang asuransi selalu berupaya untuk memberikan berbagai 
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fasilitas kepada calon nasabah sehingga program atau jenis produk asuransi yang 

ditawarkan dapat diterima. Salah satu upaya atau kebijakan yang dilakukan yaitu 

terkait dengan kebijakan penentuan tarif premi yang ditetapkan. Kebijakan 

tersebut secara langsung memberikan dukungan atas upaya pengembangan usaha 

yang dilakukan mengingat perhitungan tarif atau premi dilakukan berkaitan secara 

langsung dengan calon nasabah. Penentuan tarif secara tepat maka dengan 

sendirinya para calon nasabah akan diuntungkan dengan kebijakan yang 

ditentukan, hal tersebut menunjukkan pentingnya penentuan tarif premi yang akan 

ditetapkan kepada calon nasabah. 

Pada sisi yang lain suatu perusahaan sudah pasti memerlukan perhitungan 

dalam menghitung keuangan dan biaya operasionalnya. Penggunaan metode 

anuitas perlu dilakukan, agar ketepatan penentuan tarif premi asuransi dapat 

diandalkan. Penggunaan metode ini jarang sekali digunakan oleh perusahaan 

untuk pembayaran pengembalian premi ke nasabah, karena yang sering di 

lakukan adalah pembayaran secara sekaligus pada saat kontrak habis. Tujuan dari 

evaluasi ini adalah untuk mengetahui ketepatan penentuan tarif premi produk 

Asuransi Beasiswa, sesuai dengan metode yang di gunakan dalam penelitian ini. 

Karena jika penentuan tarif terlalu besar maka nasabah akan semakin berkurang, 

dan sebaliknya jika tarif yang di tentukan terlalu kecil maka perusahaan akan 

mengalami kebangkrutan sehingga jika terjadi resiko atas tertanggung perusahaan 

tidak akan mampu membayar klaim.  
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Kinerja bisnis asuransi sejak tahun 2005 menunjukkan trend positif 

dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Setiap tahun pertumbuhan rata-rata 

premi bruto asuransi sebesar 23%. Begitu pula pertumbuhan aset sekitar 25 % 

setiap tahun. Aset industri asuransi pada semester pertama 2010 mengalami 

peningkatan 18,5% pada asuransi umum,  dan peningkatan 23,37%  pada asuransi 

jiwa, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. Kondisi yang positif 

pada 2010 dipastikan berlanjut pada 2011. Pada 2011 industri asuransi di 

Indonesia diproyeksikan tumbuh di atas 25% menyusul potensi pasar yang dinilai 

masih sangat luas, baik untuk asuransi umum (kerugian) maupun asuransi jiwa. 

Pada tahun 2010 permintaan kredit terus meningkat sebesar 11,5% dan 

diperkirakan akan berlanjut pada 2011. Faktor tersebut membuat produk banc-

assurance masih menjanjikan,  sejalan dengan pertumbuhan bisnis perbankan 

yang relatif tinggi pada 2011. (http://the-marketeers.com/archives/industri-

asuransi-2011-tumbuh-di-atas-25.html). Kondisi tersebut dapat membuktikan 

bahwa bisnis asuransi di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang 

cukup tinggi dan kesadaran masyarakat untuk sadar terhadap asuransi juga tinggi. 

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yaitu Asuransi Jiwasraya 

Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa, 

dalam perkembangannya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) saat ini telah memiliki 

7 Kanwil, 72 cabang, dan 340 kantor unit yg tersebar di seluruh Indonesia.   PT 

Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang merupakan salah satu lembaga 

pertanggungan yang memberikan perlindungan atas nilai ekonomis hidup 

http://the-marketeers.com/archives/industri-asuransi-2011-tumbuh-di-atas-25.html
http://the-marketeers.com/archives/industri-asuransi-2011-tumbuh-di-atas-25.html
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manusia, dunia usaha, keluarga dan apa saja yang mempunyai kepentingan atas 

hidup seseorang tertanggung. Dengan memberi polis asuransi, berarti tertanggung 

telah mendapatkan perlidungan finansial dari berbagai kejadian yang tak terduga, 

disamping itu nasabah juga dapat mengakumulasikan sejumlah dana yang kelak 

dapat digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti dana 

pendidikan anak, dana kesehatan, dana hari tua dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul sebagai berikut 

“Analisis Penentuan Tarif Premi Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi 

Jiwasraya Malang”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana evaluasi penentuan tarif premi asuransi jiwa 

Perusahaan Jiwasraya Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah maka penulis perlu membatasi permasalah 

tersebut pada:  

1. Hanya dibahas pada pembayaran tarif premi yang di bayarkan secara 

sekaligus di awal tahun pertama pada saat nasabah masuk asuransi.  

2. Terbatas pada produk Asuransi Beasiswa Catur Karsa, karena produk ini 

merupakan salah satu produk asuransi Jiwasraya yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. 
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3. Terbatas pada uang asurasi sebesar Rp. 10.000.000,-  Rp 15.000.000,-  Rp. 

20.000.000,-  Rp 25.000.000,-  Rp. 30.000.000,- sesuai dengan ketetapan dari 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) bahwa uang asuransi minimal sebesar  Rp. 

10.000.000,- dan maksimal tak terbatas.  

4. Usia tertanggung 30 tahun dengan usia anak 0 bulan, karena untuk produk 

beasiswa rata-rata usia tertanggung saat masuk asurasi adalah 25-35 tahun. 

5. Masa asuransi terbatas selama 18 tahun, karena diperkirakan pada  usia 18 

tahun anak sudah memasuki perguruan tinggi. Setelah 18 tahu penanggung 

akan memberikan pengembalian yang di batasi dalam jangka waktu 5 tahun 

yang di lakukan secara berkala setiap tahun.  

6. Faktor diskonto dan tingkat suku bunga yang diguakan adalah sebesar 3%, 

sesuai dengan faktor diskonto yang digunakan dalam rumusan perhitungan 

anuitas untuk perhitungan dasar teori. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui evaluasi penentuan tarif premi asuransi jiwa Perusahaan 

Jiwasraya Malang. 

2. Kegunaan penelitian 

a) Bagi manajemen  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan tarif premi 

asuransi, sehingga dalam penelitian tarif  lebih kompetitif dalam 

persaingan dan menghasilkan keuntungan secara maksimal. 
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b) Bagi Nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan bagi nasabah untuk 

ikut serta untuk menjadi nasabah asuransi sebagai jaminan kesejahteraan 

di masa yang akan datang. 

c) Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dalam penentuan kebijakan atas pentingnya asuransi 

dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat. 

d) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang penentuan 

tarif premi asuransi. 


