
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian 

suatu bangsa karena sistem keuangan memberikan jasa penyaluran dari pihak 

yang mempunyai surplus finansial kepada pihak yang mengalami defisit 

finansial. Apabila sistem keuangan tidak berjalan dengan baik, hal ini tentu 

akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sistem perbankan yang merupakan 

salah satu unsur sistem keuangan juga mengambil peran strategis dalam hal 

ini. Sebuah negara yang iklim perekonomiannya berkembang pesat pasti 

memiliki sistem perbankan yang baik pula.
1
 Pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi 

prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tidankan-tindakan korektif 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Indonesia dengan krisis Perekonomian di tahun 1997, Kasus BLBI, 

dan kasus Bank Century di tahun 2008 merupakan beberapa masalahyang 

menunjukan bahwa efektivitas pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank 

Indonesia dinilai Gagal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga 

pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir 
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tahun 2010. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, 

dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta 

badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2
 

Kesepakatan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga baru 

melalui  Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang  Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mencetak sejarah reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pada 22 

November 2012, UU No. 21 tentang OJK disahkan. Lembaga yang disebut 

independen ini mulai berfungsi pada 31 Desember 2012 dengan mengambil 

alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang sebelumnya dilakukan oleh 

Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK). Menyusul kemudian di akhir tahun 2013, giliran 

fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh 

Bank Indonesia yang juga dialihkan ke OJK.
3
 

Menurut  Undang-undang  No. 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (UU OJK), OJK sendiri merupakan lembaga yang independen dan 

bebas dari campur tangan pihak lain,  mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor 

jasa keuangan di Indonesia.Sebagai lembaga baru yang krusial dalam 

menjaga kestabilan perekonomian Indonesia, efektivitas kinerja OJK perlu 

dicermati secara kritis. Dibentuknya sebuah kelembagaan baru dalam struktur 

pemerintahan tentunya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita good 
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governance dengan ukuran berjalannya fungsi lembaga, tercapainya tujuan 

dengan indikator tertentu, serta membandingkan dampak sebelum dan 

sesudah didirikannya, termasuk dalam hal ini lembaga asuransi.
4
 

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang 

mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan 

penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak 

terduga.Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di 

bidang: 1) Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan 

menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi 

memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak 

pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang dan 2) Usaha 

penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, 

penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia.
5
 

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan 

perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. 

Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan 

mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung 

dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia 

bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan 
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mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat 

kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk 

mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu 

anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba 

menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. 

Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung 

oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga 

menawarkan program asuransi. 

Peneliti memilih objek penelitian di asuransi dengan alasan bahwa 

asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. 

Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat 

melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil 

dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi 

sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena 

produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (un-sought 

goods). Namun tidak dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam 

sejumlah aktifitas industri dan perdagangan
6
. Pemanfaatan asuransi semakin 

terasa oleh individu maupun perusahaan dalam menggunakan asuransi dalam 

kehidupan. 
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Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko 

mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi 

pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian 

asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari 

kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Bagi perusahaan, suatu perusahaan 

yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat 

meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Bagi 

pembangunan negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan 

asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk  usaha  

pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat
7
. 

Perkembangan asuransi  di  Indonesia  sudah  mengalami perkembangan yang 

signifikan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya perusahaan asuransi dan 

variatifnya jenis asuransi yang dijual. Salah satu variasi dari asuransi yang 

ada yaitu unit link. Produk unit link memberikan solusi bagi nasabah, 

seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan 

investasi. 

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan produk-produk asuransi 

menjadi meningkat, seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, 

terutama masyarakat perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut 

dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang 

dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang 

dijalankannya. Hal ini kemudian direspon positif oleh perusahaan asuransi 
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dengan meningkatkan penawaran produk asuransinya. Kebutuhan akan jasa 

asuransi semakin penting baik oleh perorangan maupun dunia usaha karena 

asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik 

dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Walaupun banyak 

metode yang digunakan untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan 

merupakan metode yang paling bagus dan efektif digunakan, hal ini 

disebabkan oleh manfaat asuransi yang menjanjikan perlindungan kepada 

pihak tertanggung kepada resiko yang akan dihadapi perorangan maupun 

yang dihadapi perusahaan. Resiko merupakan kondisi ketidakpastian yang 

diakibatkan oleh ketidaksempurnaan peramalan seperti musibah, cedera, 

kegagalan pendidikan dan lain-lain yang sifatnya menimbulkan kerugian. 

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai regulator, yang 

sekaligus bertindak sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian, 

supaya melakukan tugasnya dengan maksimal. Law enforcement harus 

dilakukan.Dari segi pembinaan, sebenarnya pemerintah sudah cukup baik 

dalam tugasnya, di mana saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang 

Perasuransian, ditambah dengan Peraturan Pemerintah di Bidang Usaha 

Perasuransian, serta banyak keputusan Menteri Keuangan.  Namun, 

implementasi serta law enforcement dari undang-undang dan peraturan 

tersebut belum optimal.Untuk menghindari terjadinya masalah besar, 

pemerintah harus menuntaskan setiap ada masalah yang kecil sehingga tidak 

menjadi besar. Frekuensi pengawasan langsung ke lapangan harus 
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ditingkatkan karena yang ada selama ini rata rata perusahaan perasuransian 

hanya dikunjungi sekali setahun.
8
 

Industri asuransi umum saat ini masih terdapat permasalahan dalam 

industri asuransi umum yaitu perihal permodalan yang tidak mencukupi dan 

klaim yang bermasalah. Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan 

Non Bank II OJK, Dumoly F. Pardede mengatakan masalah permodalan 

dalam industri asuransi umum dan reasuransi membuat retensi yang terbuang 

ke luar negeri begitu besar. Padahal jika modal industri dalam negeri 

diperkuat, maka akan bisa menampung banyak resiko yang timbul dari 

produk asuransi. Ekuitas sangat menentukan dalam hal menutup resiko. Saat 

ini, asuransi masih mempunyai modal yang minim dengan masih banyaknya 

perusahaan asuransi umum yang belum memenuhi persyaratan modal disetor 

sebesar Rp 100 miliar.  Padahal dengan modal Rp 100 miliar, perusahaan 

asuransi hanya bisa menampung resiko sebesar Rp 1000 miliar, sehingga 

perusahaan asuransi membutuhkan perusahaan reasuransi luar negeri yang 

akhirnya membawa uang premi keluar. Selain permasalah tersebut, asuransi 

umum juga mengalami permasalah dalam hal klaim asuransi suretyship. 

Banyak pengaduan masyarakat terkait klaim asuransi suretyship yang tidak 

dibayar
9
  

Sedangkan permasalahan asuransi yang ditemukan di kota Malang 

adalah mengenai pengaduan klaim dari masyarakat yaitu masalah keuangan, 

jikas terjadi kecelakaan yang sebenarnya permasalahan harus ditangani di 
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pusat, namun pihak asuransi di kota Malang siap membantu masyarakat jika 

ada pengaduan. Pengaduan yang masuk ke OJK Malang nantinya akan 

langsung diteruskan ke pusat.  Selain permasalahan asuransi, OJK Malang 

juga siap membantu jika ada  korban yang memiliki tabungan maupun kredit 

di bank.  Selama ini masih belum ada pengaduan soal klaim asuransi dari 

keluarga korban. Namun pengaduan soal permasalahan tabungan dan 

pinjaman sudah mulai masuk ke kantor OJK. 

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

412/KMK06.2003 tentang Tes Uji Kepatutan dan Kelayakan (fit and proper 

test), bagi pemegang saham, komisaris, dan direksi usaha perasuransian, 

diharapkan kasus-kasus asuransi yang terjadi akan semakin berkurang. 

Dengan adanya minimal 2 (dua) aspek yang dinilai, yaitu kompetensi dan 

integritas, maka ada harapan usaha perasuransian akan dikelola dengan lebih 

baik sehingga masalah yang mungkin timbul dapat diminimalkan.Pengelola 

usaha perasuransian harus menunjukkan prinsip utmost good faith-nya, 

jangan hanya menuntut utmost good faith dari tertanggung. Kontrak asuransi 

harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggung, bagaimana hak dan 

kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya apabila 

tertanggung melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Sudah harus 

dihilangkan konsep pemikiran "adalah kewajiban tertanggung untuk 

membaca kontrak asuransi". Perusahaan asuransi harus selektif dalam 

menjalin kerja sama dengan agen asuransi, jangan asal terima bisnis. 

Perusahaan asuransi juga harus menjalankan prinsip underwriting yang 
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prudent.Harus diingat bahwa tujuan perusahaan asuransi bukan sekadar 

bagaimana menjual produk atau bagaimana menghimpun premi sebanyak-

banyaknya, jauh lebih penting adalah bagaimana melaksanakan kewajiban 

kepada tertanggung kelak.
10

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mempunyai fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Malang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan di kota Malang terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan 

yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat khususnya kota Malang
11

. 

Pertumbuhan industri asuransi di bawah naungan otoritas jasa 

keuangan kota Malang yang bertujuan  memberikan jaminan perlindungan 

dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi, 

karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan 

untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu 

dan biaya, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya 

yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri 

kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti,  dasar bagi 

pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan 

perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang, Sebagai 
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tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan 

dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk 

asuransi jiwa, menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha 

pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).
12

 Akan tetapi realita yang terjadi 

di masyarakat kota Malang bahwasanya masyarakat kota Malang kurang 

percaya terhadap industri asuransi, khususnya dalam penjaminan keuangan 

dan pengawasan dari pemerintah. 

Adanya pengalaman masyarakat tentang sulitnya saat mengajukan 

klaim dan uang nasabah yang bermasalah efek kasus moneter tahun 1997, 

tetapi permasalahan di atas bukan hanya karena krisis moneter melainkan 

juga disebabkan karena kurangnya seleksi dalam perekrutan tenaga 

pemasaran yang berpotensi dan tidak adanya tindakan penutupan perusahaan 

asuransi yang track record-nya kurang jelas dan bermasalah.  

OJK Malang itu sendiri belum bisa dikatakan efektif karena belum 

dapat mencapai 10 sasaran startegis dengan keterbatasan SDM yang dimiliki 

sekarang, keterbatasan tersebut meliputi, pemetaan terhadap segmen OJK, 

sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, tindakan pengawasan dan lain-

lain. Dampaknya, belum banyak pengguna jasa keuangan di masyarakat yang 

mengetahui secara pasti apa fungsi dan tugas OJK. Sampai sekarang 

sosialisasi baru dilakukan ke akademisi dan ibu rumah tangga saja. OJK 

masih memiliki keterbatasan di SDM, disamping usia OJK di Malang masih 
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muda. Dengan menambah SDM di Kota Malang, OJK kanwil Malang bisa 

maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
13

 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengamati dan 

meneliti lebih lanjut akan peran OJK dan melakukan pengawasan kinerja 

asuransi, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran 

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan 

Industri Asuransi di Kota Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana peran pengawasan otoritas jasa keuangan 

terhadap kinerja perusahaan asuransi di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahuiperan pengawasan otoritasi 

jasa keuangan terhadap kinerja perusahaan asuransi di Kota Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu bahan kajian dalam mata kuliah Ilmu Pemerintahan 

khususnya mengenai pengelolaan suatu jasa asuransi dengan mengetahui 

peran otoritas jasa keuangan, di samping itu juga sebagai bahan 
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referensi dan informasi bagi penyusun lain yang hendak melakukan 

penelitian dengan tema dan masalah yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pelaku usaha bidang asuransi terkait dengan peran yang dimiliki oleh 

otoritas jasa keuangan. 

 

E. Definisi  Konsep 

Definisi konsep merupakan penguraian tentang beberapa istilah atau 

konsep yang terkait dalam penelitian yang dilakukan. Dalam memperjelas 

penulisan lebih lanjut maka perlu dilakukan penjelasan terkait beberapa 

istilah atau konsep dan penyeragaman pemahaman terhadap pokok 

pembahasan untuk menghindari kesalah pahaman didalam penelitian ini. 

Konsep yang akan dijabarkan tentunya mengacu pada judul penelitian, untuk 

itu konsep yang dijabarkan adalah: 

1. Peran 

Perilaku individu dalam kesehariannya hidup bermasyarakat 

berhubungan erat dengan peran. Karena peran mengandung hal dan 

kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. 

Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat  status sosialnya hanya 

dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.
14
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2. Pengawasan 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil 

suatu pengertian bahwa pengawasan adalah proses pengamatan yang 

dilakukan pimpinan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan dari pegawai-pegawai yang 

menjadi bawahannya agar pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan.
15

 

3. Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang 

dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah 

lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan 

peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan 

lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam 

pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen 

industri jasa keuangan.
16
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Pengawasan Controlling dalam http://bloggerukri.blogspot.co.id/2012/10/pengawasan-

controlling. html, diakses tanggal 12 Oktober 2015 
16

Otoritas jasa keuangan dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan/2011, 

diakses tanggal 03 Oktober 2015 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan
http://bloggerukri.blogspot.co.id/2012/10/pengawasan-controlling.%20html
http://bloggerukri.blogspot.co.id/2012/10/pengawasan-controlling.%20html
https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan/2011


14 
 

4. Asuransi   

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada 

tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti 

rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya 

mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga 

yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di 

mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu 

tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.Istilah 

"diasuransikan" biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan 

perlindungan.
17

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan 

cara mengukur suatu variabel, definisi operasional juga merupakan suatu 

informasi ilmiah yang dapat membantu peneliti lain yang menggunakan 

variabel yang sama
18

. Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan OJK terkait dengan Industri Asuransi, merupakan bentuk-

bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dalam upaya untuk 

peningkatan kinerja asuransi di Indonesia. Peningkatan kinerja 

asuransi tersebut disesuaikan dengan ketentuan atau perundang-

undangan yang telah ditetapkan di Indonesia dan OJK memiliki 

                                                             
17

Asuransi dalam https://id.wikipedia.org/wikisumber/Asuransi/2015. 

 
18

Moenir. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. 2001  

https://id.wikipedia.org/wiki/Preposisi
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peranan sebagai lembaga pengawasan aktivitas asuransi di Indonesia. 

Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) 

yang meliputi : 

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan 

jasa keuangan; 

2) Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,  penyidikan,  

perlindungan Konsumen 

3) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan; 

4) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan;  

5) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang 

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda 

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, 

persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. 

2. Mekanisme Kebijakan OJK 

a. Pengawasan, merupakan upaya dari OJK untuk mengendalikan 

upaya dari aktivitas operasional dari asuransi sehingga sistem atau 

perundangan yang berlaku mengenai asuransi di Indonesia dapat 

dijalankan secara maksimal. 

b. Pengelolaan, merupakan aktivitas dari OJK untuk mengendalikan 

setiap aktivitas operasional yang dilaksanakan oleh kegiatan 

aktivitas operasional asuransi. 
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c. Tindakan, melaksanakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

asuransi dengan memberikan tindakan secara langsung terhadap 

aktivitas asuransi yang tidak sesuai dengan prosedur. 

3. Capaian Tujuan 

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel 

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil. 

3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian dapat diketahui peranan dari 

kepengawasan otoritas jasa keuangan terhadap kinerja perusahaan industri 

Asuransi di Kota Malang adalah mencakup izin usaha,  izin orang 

perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar,  

persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan. Peran kepengawasan 

tersebut dapat dikategorikan efektif dan tidak efektif. Dikatakan tidak 

efektif apabila peran kepengawasan yang dilakukan belum memberikan 

dukungan dalam upaya peningkatan kinerja industri asuransi di Kota 

Malang, begitu pula sebaliknya jika peran kepengawasan tersebut sudah 

dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan kinerja industri asuransi 

adalah sudah efektif. Pada dasarnya kebijakan yang ditetapkan oleh OJK 

dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan pengawasan baik isntansi 

pemerintah maupun pihak swasta. Jaminan tingkat efektifitas ditinjau dari 

kemampuan yang dimiliki oleh OJK dalam proses kepengawasan industri 

asuransi di Indonesia. 

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 

langkah-langkah sistematis, dalam hal ini metode penelitian adalah suatu 

pengkajian tentang peraturan-peraturan suatu metode dalam penelitian. Oleh 

karena itu didalam metode penelitian ini akan dijelaskan beberapa uraian 

sebagai berikut: 
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1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

sosial yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena yang dimaksud
19

. 

 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek 

yang diteliti. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan tujuan untuk 

menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau 

gambaran tentang gejala sosial
20

. Dalam penelitian deskriptif peneliti 

berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat mengenai 

fenomena yang terjadi pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. 

 

3. Subyek Penelitian 

Menurut Sugiono sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber atau partisipan, 

                                                             
19

 A. Burhan Bungin, 2008. Sosiologi Komunikasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 68 
20

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. PT Remaja Roesdakarya. Bandung 
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informan/subjek, teman dan guru dalam penelitian
21

. Subyek penelitian 

berupa benda, hal, atau orang tempat variabel penelitian melekat, oleh 

karena itu subjek juga diartikan sebagai seseorang atau lebih yang dipilih 

dengan sengaja sebagai narasumber data yang dikumpulkan, sesuai bidang 

yang berhubungan dengan sasaran penelitian. Adapun subjek yang 

dijadikan sumber dari penelitian ini adalah: Pimpinan OJK dan beberapa 

staf Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang. 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penyusun 

mengadakan pengamatan langsung terhadap masalah yang ada sehingga 

peneliti bisa mendapatkan informasi, gambaran, dan data-data yang 

diinginkan. Tempat penelitian yang dituju oleh penyusun adalah: Otoritas 

Jasa Keuangan Kota Malang. 

 

5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung 

diperoleh di lapangan, baik yang diamati oleh penyusun maupun dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyusun kepada 

nara sumber. Sumber data primer akan penyusun dapatkan dari hasil 

wawancara dengan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang. 

 

                                                             
21

 Sugiyono,  2005. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung:Alfabeta.  hal 

50 
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b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan sumber-sumber data 

sekunder yang pada dasarnya diperoleh dari berbagai macam referensi 

mulai dari dokumen, jurnal, buku, arsip, dan internet guna mendukung 

kandungan/isi penelitian ini. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan Jenis data yang akan dikumpulkan maka tekhnik 

penelitian yang akan digunakan peneliti adalah berupa studi lapangan 

(FieldReseach) yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data menurut cara ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Menurut Spradley
22

, obyek observasi dalam penelitian kualitatif terdiri 

atas tiga komponen yaitu, place, actor dan activity. Dalam pengertian 

yang sempit observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan secara sistematis dan disengaja dengan menggunakan alat 

indera sebagai alat penangkap secara langsung kejadian yang terjadi 

pada waktu itu, yang berarti tidak mengajukan pertanyaan. Dalam arti 

yang lebih luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan 

yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi akan keadaan 

                                                             
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta. 2010) hal 

226. 
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yang ada atau terjadi, dalam hal ini mengenai Peran Otoritas Jasa 

Keuangan Dalam Mengawasi Kinerja Perusahaan Industri Asuransi 

Kota Malang.
23

 

b. Wawancara Langsung 

Wawancara langsung adalah pertemuan antara periset dan responden, 

dimana jawaban responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, 

wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. 

Wawancara juga merupakan metode bagus untuk melakukan 

pengumpulan data
24

. Wawancara dilakukan kepada Kepala Eksekutif 

Pengawas Perasuransian dalam hal ini untuk mengetahui peran dari 

OJK dalam melakukan kepengawasan otoritas jasa keuangan terhadap 

kinerja perusahaan industri asuransi di Kota Malang. 

c. Dokumentasi 

Adalah laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan-

pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia yang lalu, dokumen 

tersebut secara sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan transfusi 

keterangan. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara 

mendapatkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip data, gambaran-

gambaran tabel data, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan 

penelitian
25

. Teknik ini dapat mengumpulkan data dari bentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya dari seseorang, dokumen yang berbentuk 

                                                             
23

Soehartono, Irawan, 2008, Metode Penelitian Sosial. PT Remaja Roesdakarya. Bandung. 
24

Sutrisno, 2000, Hadi. Metodologi Research. Pustaka Pelajar. 
25

Lisa, Harison, 2004, Metodologi Penelitian Politik Perdana. Media Group. Jakarta. 
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tulisan bisa berbentuk catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, 

kebijakan
26

. 

Data yang diperoleh dari dokumen berasal dari Otoritas Jasa 

Keuangan Kota Malang dan membaca serta mempelajari buku-buku 

literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan yang masih berlaku 

yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis 

kualitatif. Analisis data merupakan cara atau langkah mengolah data. 

Analisis data ini sangat penting dilakukan karena akan dapat diketahui 

manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini dan 

mencapai tujuan akhir penelitian. Miles dan Hubberman dalam 

Sugiyono
27

, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

                                                             
26

 Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta,  hal 240 
27

 Sugiyono, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Penerbit Alfbeta, hal 91 
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Gambar 1 

Proses Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman 1992 (dalam Sugiyono, 2005:92) 

 

Dari gambar diagram alur teknik analisis data dapat dijelaskan satu 

persatu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Collection) 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti 

mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian yaitu peran 

pengawasan OJK terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi 
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2. Reduksi data (Data reduction) 

Merupakan proses penilaian, pemilihan, pemusatan perhatian, dan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari 

lapangan lalu direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean dan 

klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan pemilihan terhadap data yang 

relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahn pada fokus 

penelitian. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di 

lapangan sampai pada laporan akhir secara lengkap tersusun. 

Dalam penelitian kualitatif reduksi data berlangsung terus 

menerus selama pengumpulan data berlangsung. Misalnya peneliti 

melakukan reduksi data terhadap sub fokus penelitian tentang bentuk 

pengawasan OJK terhadap kinerja perusahaan industri asuransi, maka 

peneliti akan mengumpulkan data yang ditemukan dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian memilah mana yang 

dibutuhkan dan membuang mana yang tidak diperlukan, sehingga data 

tersebut menjadi lebih sederhana dan terfokus.  

3. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data dimaksud sebagai sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan 

kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian data, 

kita dapat memahami apa yang sedang terjadi, kapan terjadinya dan apa 

yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti 
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melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian tertentu dari 

penelitian sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian 

data dalam penelitian dapat berupa tabel, gambar, skema atau matriks 

dan dalam bentuk teks naratif yaitu kumpulan kalimat singkat agar 

lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. 

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk mengelompokkan 

data yang telah direduksi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan 

informasi yang komplek menjadi informasi yang sederhana dan selektif 

serta membantu pemahaman tentang maknanya dan kemungkinan untuk 

mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menyajikan teks 

naratif yang didukung data sebagai informasi yang terseleksi dan 

sederhana dalam kesatuan bentuk (gestalt) yang kuat. Penyajian data 

pada masing-masing kasus didasarkan pada fokus penelitian yang 

mengarah pada kesimpulan sementara yang tertulis dalam temuan 

penelitian.  

4. Verifikasi atau menarik kesimpulan (Conclusions: Drawing/verifying) 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang telah 

dikumpulkan dan di analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-

kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan selama penelitian 

berlangsung.  

Verifikasi merupakan kegiatan analisis yang lebih dikhususkan 

pada penafsiran data yang telah disajikan atau peneliti mencari 
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makna secara menyeluruh (holistic meaning) dari berbagai preposisi 

yang telah ditentukan. Makna menyeluruh sebagai suatu kesimpulan 

memerlukan verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi 

teman sejawat sehingga terbentuk kesepakatan antar subyek. 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah awal dalam membuat 

kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini tercermin dari temuan 

sementara pada masing-masing kasus misalnya peneliti menyimpulkan 

tentang peran pengawasan OJK terhadap kinerja perusahaan asuransi di 

kota Malang. Kesimpulan ini masih bersifat umum dan untuk 

mendapatkan verifikasi data tersedia dalam kesimpulan akhir. 

 

 

 


