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A. Latar Belakang 

Suatu resiko bisa terjadi tak terduga seperti kebakaran, kematian, kerusakan, 

kehilangan, sakit dan lain sebagainya. Untuk itu banyak sekali masyarakat yang mulai 

mempersiapkan diri untuk suatu resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan 

adanya hal-hal tersebut menjadikan masyarakat banyak yang mengikuti usaha 

asuransi dimana mereka ingin melimpahkan segala resikonya kepada pihak 

penanggung tetapi dengan suatu adanya prestasi yaitu pembayaran premi. 

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana 

masyarakat dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai imbal baliknya perusahaan 

asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum 

terjadinya kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul 

dana masyarakat itulah dapat menepati janjinya kepada tertanggung ( nasabah).1 

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 dijelaskan bahwa : 

“ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih 

dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 

                                                             
1 Dr. A. Junaedy Ganie, 2011, “ Hukum Asuransi Indonesia”Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.1 



karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan” 

 

Asuransi merupakan suatu usaha yang menjamin agar tertanggung tidak 

memperoleh kesulitan dalam menghadapi penderitaan karena sakit atau kecelakaan. 

Manusia dalam hidupnya selalu hidup dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti 

ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi. Pada 

umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak disengaja yang dapat 

membawa kerugian pada harta kekayaan adalah bahaya atau risiko.  

Dalam dunia asuransi dikenal banyak sekali ragam dan jenisnya yakni 

asuransi ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kerugian, dan asuransi 

pencurian, asuransi kecelakaan dan yang masih awam adalah Asuransi Kesehatan. 

Dimana asuransi kesehatan ini merupakan suatu produk asuransi baru yang menjamin 

biaya keseehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh 

sakit atau mengalami kecelakaan.2  

Dewasa ini semakin banyak alasan untuk melakukan perencanaan kesehatan 

sejak dini. Ibarat pepatah “ sedia payung sebelum hujan” , pasalnya semakin banyak 
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orang yang mengalami gangguan kesehatan yang perawatannya membutuhkan biaya 

besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi - tingginya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipasif, perlindungan dan berkelanjutan 

yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, 

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan Nasional  

(Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan). 

Asuransi kesehatan dapat menjadi solusi yang tepat, karena mereka yang 

membeli asuransi kesehatan juga menabung untuk memenuhi biaya kesehatan yang 

diperlukan melalui pembayaran premi secara rutin, karena biaya kesehatan dari tahun 

ke tahun semakin meningkat, sehingga jika dibutuhkan sumber dana dalam jumlah 

besar untuk biaya kesehatan, dana tersebut akan ditanggulangi oleh perusahaan 

asuransi lebih dulu sesuai dengan benefit yang dipilih oleh nasabah. Dengan ini, 

pemegang polis asuransi akan mendapat kepastian dalam perencanaan keuangan 

keluarga. Yang mesti diperhatikan adalah perawatan-perawatan tertentu yang 

memerlukan biaya tinggi seperti rawat inap, penyakit kritis, serta cacat tetap total 

sehingga tidak memungkinkan lagi mencari nafkah. 

Ada beberapa realita yang mendorong Indonesia menjadi sangat menarik bagi 

para investor di sektor jasa asuransi kesehatan (health insurance), termasuk bagi para 

investor asing. 



1. Pertama, perhitungan untuk pasar sektor jasa asuransi kesehatan di 

Indonesia cukup besar. Disatu sisi , pertumbuhan ekonomi yang relative 

tinggi telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar jasa 

premi jasa asuransi kesehatan. Disisi lain, akibat berbagai kebijaksanaan 

seperti izin penanaman modal si sektor kesehatan serta kebijaksanaan 

swadana RS pemerintah, jasa pelayanan kesehatan juga menjadi makin 

mahal. Sebagai komoditi jasa lainnya, perhitungan ekonominya makin 

menonjol mengikuti mekanisme pasar. Dengan demikian, masyarakat 

tanpa mengikuti program asuransi kesehatan akan semakin terbatas 

kemampuannya untuk dapat membayar biaya sakit. 

2. Kedua, hadirnya undang-undang yang mengatur usaha asuransi kesehatan, 

khususnya UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan UU 

Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, serta UU Nomor 3 tahun 1992 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Melalui UU Nomor 2 tahun 1992, 

asuransi kesehatan dimungkinkan sebagai bagian dari asuransi jiwa atau 

asuransi kerugian. Potensi pasar di sektor jasa asuransi kesehatan 

meningkat, dengan sendirinya banyak perusahaan asuransi jiwa dan 

kerugian berminat melengkapi usahanya dengan menjual paket asuransi 

kesehatan. Sementara itu, dengan UU Nomor 2 Tahun 1992, dibuka 

kemungkinan bagi badan-badan usaha untuk memberikan jasa jaminan 

pemeliharaan kesehatan melalui program JPKM ( jaminan pemeliharaan 

kesehatan masyarakat). Kemudian melalui UU Nomor 3 Tahun 1992 



terbuka program jaminan pemeliharaan kesehatan, sebagai bagian dari 

program jamsostek bagi tenaga kerja, yang penyelenggaraannya 

dilaksanakan oleh Badan Usaha Miik Negara (BUMN). 

3. Ketiga, cakupan program asuransi kesehatan yang dinilai masih sangat 

rendah dibanding kemampuan ekonomi dan besarnya penduduk. Dengan 

masih rendahnya cakupan program asuransi kesehatan, serta besarnya 

potensi ekonomi Indonesia, pertumbuhan program asuransi kesehatan 

diperkirakan mempunyai peluang yang baik.3 

Namun dalam perkembangannya asuransi tidak  selalu mulus , terdapat 

banyak faktor yang menghambat laju usaha perasuransian. Terdapat banyak 

permasalahan mengenai asuransi terutama adalah mengenai pelanggaran prinsip 

utmost good faith pada perjanjian asuransi yaitu agen dan nasabah yang tidak jujur 

misalnya nasabah sudah membayar premi secara rutin namun klaimnya tidak juga 

cair ketika dibutuhkan karena uangnya dibawa lari oleh agen asuransi tanpa 

sepengetahuan pihak asuransi, ada juga pihak nasabah yang telah menyembunyikan 

keterangan/ riwayat sakitnya yang tidak diketahui oleh pihak asuransi dan 

mengakibatkan nasabah tersebut dirugikan karena klaimnya tidak dapat dicairkan 

akibat ketidakjujuran nasabah dalam mengisi perjanjian/ polis dalam asuransi. Dalam 

hal tersebut penulis mengangkat judul tentang  
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“ ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN PRINSIP UTMOST 

GOOD FAITH (IKTIKAD BAIK) DALAM ASURANSI KESEHATAN ( Studi di 

PT. Bumida Bumiputera Kota Malang ).“  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip utmost good faith ( iktikad baik) 

dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang? 

2. Bagimana upaya penyelesaian dalam mengatasi pelanggaran prinsip utmost 

good faith ( iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida 

Bumiputera Kota Malang?  

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad 

baik) dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam pelanggaran prinsip utmost 

good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera 

Kota Malang. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dari Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam bidang 

Keperdataan bisnis sebagai kontibusi terhadap Hukum Asuransi sebagai salah satu 

Mata Kuliah Hukum, agar memberikan pengetahuan yang jelas mengenai asuransi 

kesehatan pada PT. Bumida Bumiputera Kota Malang juga memberikan informasi 



bagaimana asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang yang baik 

bagi para nasabah maupun calon nasabah agar tidak terjadi suatu pelanggaran prinsip 

utmost good faith (iktikad baik) dalam prosedur asuransi kesehatan pada suatu 

perjanjian asuransi dan agar nasabah atau calon nasabah dapat merasa aman dalam 

memilih asuransi kesehatan.  

2. Dari Segi Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam 

asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. Dan juga penelitian ini 

dimaksudkan menjadi prasyarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Sarjana 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjalankan perundang-undangan secara 

efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan usaha perasuransian agar tidak terjadi 

suatu pelanggaran prinsip utmost good faith dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida 

Bumiputera Kota Malang agar suatu perusahaan dapat berhati-hati dalam melakukan 

kegiataan usahanya. 

c. Bagi Masyarakat 



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas 

khususnya mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam 

asuransi kesehatan di PT. Bumiida Bumiputera Kota Malang, agar bagi para 

masyarakat yang berkeinginan mengikuti asuransi dapat merasa aman dengan 

mengetahui bagaimana berasuransi yang benar dan agar tidak terjadi suatu 

pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam prosedur asuransi 

terutama pada asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. 

E. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan 

suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencarikan penjelasan dan 

jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan untuk 

pemecahan suatu permasalahan tersebut. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah agar 

tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka 

harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari 

penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (socio Legal 

Research). 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

yang dipaparkan sebagai berikut, yuridis adalah sesuatu yang sudah terjamin 

kebenarannya dan terbukti secara hukum adanya. Menurut Emile Durkheim 

mengatakan Sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni 



fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar 

individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan 

individu. Yuridis sosiologis, yaitu pedekatan dengan memaparkan suatu fakta atau 

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, yakni memaparkan suatu pernyataan yang 

ada di lapangan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam 

prosedur asuransi kesehatan dimana melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam 

masyarakat.4  

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji hukum disisi lain yang  

terdapat dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam hukum positif melainkan hukum 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Metode yuridis sosiologis ini dilakukan 

dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian PT. Bumida Bumiputera Kota 

Malang atau cara mewawancarai langsung pihak asuransi PT. Bumida Bumiputera 

Kota Malang mengenai asuransi kesehatan dengan cara terjun langsung kepada 

instansi terkait untuk mendapatkan data primer menyangkut persoalan-persoalan 

hukum yang berhubungan dengan realita dalam pelanggaran prinsip utmost good 

faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota 

Malang. 

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara langsung turun ke masyarakat 

untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut dengan persoalan hukum yang erat 

hubungannya dengan suatu realita yang terjadi pada masyarakat sebagai konsumen 
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pengguna jasa berupa pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam 

asuransi kesehatan di Bumida Bumiputera Kota Malang.5 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Bumida Bumiputera Kota 

Malang yang berlokasi di JL. Agung Suprapto 83 Kota Malang. Penulis memilih 

penelitian di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang karena PT. Bumida Bumiputera 

Kota Malang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan juga 

dalam PT. Bumida Bumiputera Kota Malang tersebut terdapat kasus yang akan 

penulis teliti mengenai asuransi terutama pada asuransi kesehatan yang membuat 

penulis ingin meneliti tentang permasalahan yang ada pada instansi tersebut. 

Penelitian ini penulis lakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

membantu penelitian hukum ini  tepatnya permasalahan mengenai pelanggaran 

prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan agar data yang 

didapat lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.  

3. Jenis Data 

a) Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan sumber 

informasi yang utama/pertama. Dalam hal ini data yang penulis peroleh yaitu dari 

hasil wawancara/interview dengan pihak PT. Bumida Bumiputera Kota Malang 

tepatnya kepada pimpinan cabang, dan karyawan asuransi serta dokumen terkait yang 

telah penulis peroleh dari PT Bumida Bumiputera Kota Malang. Untuk mengetahui 
                                                             
5 Roni Haritijosoemitro, 1999, Metodologi Penelitian, Juri Metri, Jakarta, hal 23. 



pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatran di PT. 

Bumida Bumiputera Kota Malang. 

b) Data Sekunder 

Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer. Yakni data 

yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yang berupa berkas-berkas atau dokumen- 

dokumen dan juga buku –buku atau sumber-sumber lain dan juga perundang-

undangan yang berlaku dimana dapat membantu penelitian tentang pelanggaran 

prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan pada PT. Bumida 

Bumiputera Kota Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Populasi dan Sampel Respoden 

Populasi merupakan keseluruhan atau himpuan objek dengan ciri sama. 

Dalam pengambilan sampling pada penelitian ini , penulis menggunakan purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan design penelitian dimana peneliti berusaha agar dalam sampel 

tersebut terdapat wakil-wakil dan segala lapisan populasi.  Peneliti disini sangat ingin 

mendapatkan responden yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan responden ditentukan melalui responden awal yang kemudian responden 

berikutnya ditentukan oleh responden awal.6 

                                                             
6 Amirudin dan Zainal Asikin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Gafindo Persada, 

Jakarta, hlm 21 



Penggunaan metode purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil 

orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut cirri spesifik yang dimiliki oleh 

sampel tersebut. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, harus 

memenuhi syarat yaitu pada ciri-ciri ,sifat-sifat, atau karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri utama populasi. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-

benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat 

pada populasi, penentuan karekteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi 

pendahuluan. Dalam hal ini subyek yang dimaksud adalah yang pernah mengetahui 

permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran prinsip utmost good 

faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di PT Bumida Bumiputera Malang.  

Berdasarkan hal diatas, maka populasi sekaligus sampel ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Pihak Instansi Bumida Bumiputera Kota Malang 

Populasi sekaligus sampel adalah 2 orang pihak Asuransi Bumida 

Bumiputera Kota Malang, dengan cara menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pemilihan sekelompok subyek dengan cirri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya. Artinya pihak-pihak asuransi yang dipilih adalah orang 

yang benar-benar memahami mengenai pelanggaran prinsip utmost 

good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di Bumida 

Bumiputera Malang yaitu Bapak Chomes Sudarmanto, SH sebagai 



Kepala Cabang PT Bumida Bumiputera Malang dan Bapak R. Ahut F. 

Hendarul sebagai Kepala Seksi Keuangan PT Bumida Bumiputera 

Malang. Adapun pihak-pihak dalam menjalankan bisnis asuransi yaitu 

adalah seorang agen dimana agen adalah pihak marketing. 

Agen (pihak marketing) yang jumlahnya 5 orang yang 

melakukan pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam  

asuransi kesehatan. Maka dalam penelitian ini untuk menentukan 

sampel responden menggunakan teknik random sampling atau dengan 

cara undian yang jumlahnya 5 responden kemudian diambil 3 untuk 

responden. Yaitu : SR, TM dan FR. 

2. Nasabah (peserta Asuransi)  

Populasinya dalam hal ini adalah : 

Nasabah (peserta Asuransi) dari tahun 2010- tahun 2011 yang jumlahnya 10 

orang yang melakukan pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) 

dalam asuransi kesehatan. Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang 

dimiliki penulis, tidak mungkin untuk meneliti seluruh nasabah (peserta asuransi) 

yang melakukan pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam 

asuransi kesehatan. Maka dalam penelitian ini untuk menentukan sampel 

responden menggunakan teknik random sampling atau dengan cara undian yang 

jumlahnya 10 responden kemudian diambil 5 untuk responden, yaitu IMF, ZA, 

TJ, LZ, dan YH. 

 



5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan 

mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden. Teknik wawancara 

mempunyai kelebihan yakni peneliti dapat menerangkan secara detail pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.7 Penulis menggunakan 

responden yaitu pimpinan , nasabah (peserta asuransi) ,dan juga agen asuransi (pihak 

marketing asuransi). Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pihak instansi 

tepatnya kepada kepala cabang , kepala seksi keuangan, dan nasabah (peserta 

asuransi) pada PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Yakni metode wawancara tidak 

berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih 

luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan 

perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan tehnik ini 

diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga 

informasi yang didapat lebih banyak dan luas8.  

                                                             
7 Ibid, hlm 21 
8 Ibid, hlm 11 



Dengan penggunaan metode wawancara tersebur diharapkan dapat 

memperoleh data yang lebih valid terhadap pelanggaran prinsip utmost good faith 

(iktikad baik) dalam asuransi kesehatan di PT. Bumida Bumiputera Kota Malang.  

b. Studi Dokumentasi  

Studi Dokumentasi adalah  salah satu metode yang sering digunakan dalam 

penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya karena sebagian 

besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumen 

yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.9 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari data-

data, fakta-fakta, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan 

pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan pada 

PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau 

sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik lain. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan 

mempelajari dan mengkaji perundang-undangan , jurnal, literatur atau dokumen yang 
                                                             
9 Sumardi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta, hlm.77 



berkaitan dengan pelanggaran prinsip utmost goot faith (iktikad baik) dalam asuransi 

kesehatan di  PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. 

6. Analisa Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan 

informasi untuk mengungkap suatu permasalahan yang diperoleh agar nampak jelas. 

Informasi tersebut didasarkan pada sumber data sekunder dan data primer yang 

nantinya dapat memberikan suatu data yang jelas, Penelitian Deskriptif adalah 

Penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya sudah ada tanpa 

proses manipulasi (data masa lalu dan sekarang).10 Sehingga diperoleh kesimpulan 

yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan mengenai pelanggaran 

prinsip utmost good faith (iktikad baik) dalam asuransi kesehatan pada PT. Bumiida 

Bumiputera Kota Malang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penelitian dalam skripsi ini terdapat IV BAB yang diuraikan sebagai 

berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tinjauan dan Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika penelitian. 
                                                             

10 Marzuki, C. 1999. Metodologi Riset. Jakarta, Erlangga. 

 



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai berbagai pengertian dari Pelanggaran, Prinsip 

Utmost Good  Faith (iktikad baik), Asuransi, Asuransi Kesehatan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan dari data-data penelitian yang 

merupakan  hasil dari bentuk pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) 

dalam asuransi kesehatan pada PT. Bumida Bumiputera Kota Malang serta faktor 

penghambat dan faktor penunjang dalam pelanggaran prinsip utmost good faith 

(iktikad baik) dalam asuransi kesehatan pada PT. Bumida Bumiputera Kota Malang 

dan juga upaya penyelesaian pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik) 

dalam asuransi kesehatan pada PT. Bumida Bumiputera Kota Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi hasil dari 

suatu penelitian mulai pembahasan sampai pengkajian permasalahan yang menjadi 

obyek penelitian, dan memuat masukan dan suatu rekomendasi yang dapat 

bermanfaat dan juga dapat menjadikan suatu pembenahan diri bagi instansi terkait 

dalam pelanggaran prinsip utmost good faith (iktikad baik)  dalam asuransi kesehatan 

pada PT. Bumiida Bumiputera Kota Malang. 

 


