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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus 

menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika 

mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis 

perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap dan 

rawat jalan (out-patient treatment). Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik 

oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa, maupun juga perusahaan 

asuransi umum. 

Di Indonesia, AJB Bumiputera merupakan salah satu perusahaan asuransi 

sosial yang menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya yang 

utamanya merupakan para pegawai negeri baik sipil maupun non-sipil. Anak-anak 

mereka juga dijamin sampai dengan usia 21 tahun. Para pensiunan beserta istri 

ataupun suami juga dijamin seumur hidup. Di luar golongan tersebut pemerintah 

juga menyediakan program asuransi kesehatan kepada warga berpenghasilan 

rendah, kini disebut Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, di samping 

program itu yang dibiayai oleh APBN, sejumlah pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota juga punya program serupa yaitu Jamkesda dan 

Jamkesos seperti, antara lain, di kabupaten Musi Banyuasin pada 2002, Jembrana 

sejak 2003 di DIY sejak 2003 dan provinsi Sumatera Selatan, di sana disebut 

Jamsoskes, sejak awal januari 2009 walaupun pada awal maret 2010 pemerintah 
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pusat mengkaji kemungkinan melarang pembiayaan asuransi kesehatan lewat 

APBD pada tahun 2010,120,2 juta dari sekitar 237 juta penduduk Indonesia 

memiliki asuransi kesehatan disediakan baik oleh PT Askes Indonesia, PT 

Jamsostek, PT Asabri maupun lewat program Jamkesmas atau asuransi lain, seperti 

Sinar Mas Aviva Indonesia. Beberapa perusahaan asuransi kerugian dan asuransi 

jiwa telah memasarkan pula program-program asuransi kesehatan dengan berbagai 

macam varian yang berbeda. Pada umumnya perusahaan asuransi yang 

menyelenggarakan program asuransi kesehatan bekerja sama dengan provider 

rumah sakit baik secara langsung maupun melalui institusi perantara sebagai 

asistem manajemen rumah sakit asuransi juga dimanajemejaringanumahsakit 

Asuransi juga dapat diartikan sebagai alat penggabungan risiko dari dua atau lebih 

orang-orang atau perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk 

membentuk dana guna membayar klaim (H. Darmawi, 2004). 

Dengan mengambil Asuransi Kesehatan, diharapkan nasabah bisa terproteksi dari 

mahalnya biaya-biaya kesehatan saat ini. Asuransi Kesehatan tidak harus dibeli 

dengan membeli Asuransi Jiwa terlebih dahulu, karena Asuransi Kesehatan bisa 

dibeli sendiri secara terpisah.  

Atas dasar latar belakang masalah yang diungkapkan penulis diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada asuransi AJB bumiputera dengan 

judul “prosedur klaim asuransi kesehatan AJB Bumiputera di batu” 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan dari pemikiran ini dan uraian latar belakang di atas maka 

permasalahan akan sangat  membantu dalam menciptakan semuah perusahan 

asuransi AJB Bumiputra 1912. 

1. Bagaimana prosedur klaim asuransi kesehatan di AJB Bumiputera Batu-jawa 

timur? 

2. Bagaimana kemudahan asuransi kesehatan di AJB Bumiputera di Cabang Batu 

Jawa-Timur? 

3. Bagaimana manfaat dasar asuransi kesehatan di AJB Bumiputera Cabang Batu-

Jawa Timur? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur klaim asuransi kesehatan di AJB Bumiputera di 

Batu-Jawa Timur 

b. Untuk mengetau kemudahan asuransi kesehatan di AJB Bumiputera cabang 

Batu-Jawa Timur 

c. Untuk mengetahui manfaat dasar asuransi kesehatan di AJB Bumiputera 

Cabang Batu-Jawa Timur 

2. Manfaat Penelitan  

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi 

penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh 

dari penelitian ini adalah:  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang asuransi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

referensi dalam hal sistem asuransi yang ada di Indonesia.  
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penulisan maupun penelitian sejenis.  

d. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.  

 

D. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasaran rumusan masalah yang penulis paparkan, dalam hal ini penulis 

akan membatasi permasalahn pada prosedur klaim asuransi, kemudahan, serta 

manfaat pada asuransi Bumi Putra cabang batu.  

 


