
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia modern sekarang ini perusahaan asuransi sudah semakin 

banyak. Seperti kita ketahui bahwa salah satu cara penanggulangan risiko adalah 

dengan  mengasuransikan suatu resiko kepada perusahaan asuransi. Jasa yang 

diberikan perusahaan asuransi adalah berupa proteksi akibat berbagai resiko yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Asuransi sudah dianggap sebagai 

pilihan yang penting dalam menghadapi kerugian yang belum pasti. Oleh karena 

itu, dengan adanya asuransi dapat menampung sekian banyak resiko yang kita 

temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa 

kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai 

investor dari tabungan masyarakat kepada investasi produktif. Secara umum 

memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan 

lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan resiko. Medote peralihan resiko 

resiko dalam bentuk asuransi dianggap cara yang paling baik dalam pengelolaan 

risiko.  

Resiko merupakan ketidak tentuan atau uncertainty yang mungkin 

melahirkan kerugian (loss). Sebagai penanggulangan resiko perusahaan asuransi 

mempunyai jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan resiko yang mungkin 

akan terjadi dimasa yang akan datang. Asuransi bertujuan untuk memindahkan 

risiko individu kepada perusahaan asuransi, sehingga jika terjadi resiko terburuk 



dalam kehidupan seseorang maka masih bisa mendapatkan pertanggung jawaban 

sesuai dengan perjanjian awal. 

Perusahaan asuransi telah membuat suatu pilihan untuk mendapatkan 

konsumen sebanyak – banyaknya tanpa memperhitungkan penetapan besarnya 

premi yang tidak proporsional (rendah) tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

dari sisi underwriting yaitu kemampuan untuk membayar polis. 

Aktivitas yang dilakukan manusia cenderung berubah dan berkembang 

seiring dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut mencangkup perubahan 

dalam tahapan kehidupan gaya hidup, serta resiko kehidupan. Selain itu, 

perubahaan eksternal juga mungkin saja terjadi dan berpengaruh terhadap setiap 

orang, seperti perubahan ekonomi, lingkungan, organisasi dan politik. 

Menyadari bahwa pada akhirnya setiap manusia akan meninggal, namun 

tidak pasti kapan akan meninggal. Ketika seorang pencari nafkah meninggal tanpa 

meninggalkan persiapan yang cukup bagi keluarganya, dapat dipastikan bahwa 

keluarga yang ditinggalkan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan 

dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara 

drastis dan tiba – tiba. Hal ini dapat disebut sebagai suatu kerugian ekonomi 

akibat meninggalnya pencari nafkah. Lain halnya apabila pencari nafkah tersebut 

telah jauh – jauh hari mempersiapkan keuangannya agar tetap berjalan normal 

pada saat meninggal dunia dengan cara memiliki financial melalui asuransi. 

Penelitian klaim merupakan prosedur yang cukup rawan. Hal ini 

dikarenakan banyak tindakan kriminal yang mungkin terjadi, misalnya 

menggunakan penyebab kematian yang tidak wajar untuk mengajukan klaim 



meninggal. Kesalahan yang terjadi dalam tahap penelitian klaim akan 

mempengaruhi prosedur dan pembayaran klaim. Pengendalian yang baik akan 

membantu dalam menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau 

penyimpangan. 

Keberadaan asuransi AJB Bumiputera 1912  merupakan perusahaan 

asuransi berkembang yang mengikuti kebutuhan masyarakat. Meskipun banyak 

kemudahan yang diberikan pihak asuransi, nasabah juga harus menyesuaikan 

dengan persyaratan yang diberikan. Prosedur administrasi klaim di AJB 

Bumiputera 1912 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi No.PE 

2/DIR/TEK/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Klaim Polis 

Asuransi Jiwa Perorangan, Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Dan Polis Asuransi 

Jiwa Syariah. Berdasarkan alasan tersebut penulis ingin melakukan penelitian 

”PELAKSANAAN PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM TERTANGGUNG 

MENINGGAL PADA PRODUK MITRA GURU DI AJB BUMIPUTERA 1912  

KANTOR CABANG CELAKET MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim pada produk Mitra Guru apabila 

tertanggung meninggal pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Celaket 

Malang? 

2. Apa hambatan dan cara penyelesaian saat pengajuan klaim pada produk 

Mitra Guru apabila tertanggung meninggal  pada AJB Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Celaket Malang ? 

 



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Mengetahui prosedur pengajuan klaim pada produk Mitra Guru apabila 

tertanggung meninggal pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang 

Celaket Malang. 

2. Mengetahui hambatan dan cara penyelesaian prosedur pengajuan klaim 

pada produk Mitra Guru apabila tertanggung meninggal pada AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Cabang Celaket Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan / instansi 

a. Dapat memberikan evaluasi atau masukan tentang kinerja 

penyelesaian klaim yang sesuai dengan perjanjian awal yang telah 

disepakati. 

b. Dapat menambah motivasi kerja untuk mendapatkan nasabah yang 

lebih banyak. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat dijadikan referensi penelitian calon peneliti asuransi. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lain. 

 


