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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Menurut Pratiwi (2017) dalam penelitiannya yang membahas tentang 

sistem pembayaran Tabungan Hari Tua secara tunai, yang dimana dalam 

sistem ini erat kaitannya dalam memberikan pelayanan yang optimal untuk 

para peserta. Dalam melakukan pembayaran Tabungan Hari Tua secara tunai 

mempunyai tahapan pembayaran sebagai berikut: harus melengkapi dokumen 

yang dibutuhkan, melakukan penetapan atas dokumen tersebut, melakukan 

perhitungan hak & kewajiban, otorisasi, & barulah peserta memperoleh 

haknya/pembayaran. 

Menurut Rosita (2010) dalam penelitiannya yang membahas tentang 

evaluasi pencatatan dan pendapatan atas penerimaan premi, pembayaran 

Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun serta pertanggung jawaban kepada 

kas Negara. Pendapatan yang diterima PT. Taspen  adalah pendapatan premi 

Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun yang berasal dari gaji Aparatur Sipil 

Negara (ASN) atau pejabat Negara. Pemotongan premi dari penghasilan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah bendaharawan kantor bayar 

melakukan pembayaran pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT), lalu 

melaporkannya kepada PT. Taspen dalam bentuk Laporan 

PertanggungJawaban (LPJ). Kemudian PT. Taspen membuat Surat 
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Pertanggung Jawaban Pembayaran (SPJP), lalu di otorisasi oleh kepala 

bidang keuangan KPPN untuk diminta pengesahannya setelah itu 

mengirimkannya ke Kantor Pusat wilayah Dirjen Perbendaharaan 

Departemen Keuangan untuk disahkan. 

Menurut Sanjaya, Dunia, & Sukranatha dalam penelitiannya yang 

membahas tentang penyelesaian pembayaran klaim asuransi kematian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap ahli waris pada PT. Taspen (persero) 

Kantor Cabang Denpasar, dapat disimpulkan bahwa ahli waris mengajukan 

Surat Permohonan Pembayaran, petugas melakukan hak peserta serta 

mencetak Lembar Perhitungan Hak (LPH), kepala bidang keuangan 

mengesahkannya sehingga kasir bias melakukan pembayaran kepada ahli 

waris seusai perhitungan yang tercantum di Lembar Perhitungan Hak (LPH). 

Berdasarkan pada ketiga penelitian tersebut yang dikembangkan 

dengan penelitian saat ini yaitu proses pengajuan dalam klaim Tabungan Hari 

Tua, dan yang menjadi pembeda tidak ada penanganan klaim Tabungan Hari 

Tua. 

B. Kajian Teori 

1. Dana Pensiun 

Menurut Soetiono (2016), menjelaskan Dana pensiun pada 

prinsipnya adalah kewajiban peserta atau pekerja dan pemberi kerja 

membayar iuran bulanan untuk peserta. Masa iuranya adalah sejak 

pekerja menjadi peserta dana pensiun hingga akhir masa kerja. Ada 

juga Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat 
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Pasti yang mengelola Tunjangan Hari Tua yang sifatnya meneruskan 

program yang sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1992 tentang dana pensiun. 

2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini Terdapat 

Pasal yang menjelaskan tentang beberapa kewajiban peserta dan 

pemotongan gaji untuk iuran untuk Tabungan Hari Tua (THT), 

Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 6 yang berbunyi “Peserta wajib 

membayar iuran setiap bulan 8%, (a) 4,75 % (empat koma dua lima 

persen) untuk Pensiun. (b) 3,25 % (tiga koma dua lima persen) 

untuk Tabungan Hari Tua (THT). 

3. Fungsi Dana Pensiun 

Menurut Soetiono (2016), menjelaskan Lembaga Dana Pensiun 

menjalankan 3 fungsi, yaitu: 

a. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran 

Dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang 

berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja dan data 

tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara 

berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta 

dan iuran dari pemberi kerja. 

b. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya  

Kumpulan  iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, 

Surat Utang Negara, obligasi, saham, reksadana, properti, amak 
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perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam Undang-

Undang Dana Pensiun, Peraturan OJK (dahulu Menteri Keuangan/ 

Bapepam-LK) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur 

masing-masing Dana Pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasi 

masing-masing pendiri dana pensiun. 

c. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-

masing pesertanya. 

Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli 

waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah 

melaporkan secara periodic bahwa dirinya masih hidup dengan cara 

mengirimkan borang (format) isian dan lampirannya baik melalui 

kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak 

ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran 

ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kesalahan 

membayar manfaat pensiun. 

Adanya kontribusi iuran yang bersumber dari pemberi kerja 

membedakan dana pensiun dari tabungan , asuransi atau investasi 

pribadi lainnya. 

Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain: 

a. Tabungan dan Investasi, yaitu seluruh akumulasi iuran peserta dan 

pemberi kerja beserta hasil investasinya semata-mata 

diperuntuhkan bagi peserta. 
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b. Pensiun, dalam pengertian bahwa seluruh iuran dan hasil 

pengembangannya baru akan bisa dibayarkan setelah peserta 

pensiun dalam bentuk manfaat pensiun. Tergantung dari dana 

pensiunnya, apabila peserta yang telah pensiun meninggal dunia 

maka manfaat pensiun bulanan bisa diterimakan kepada janda / 

duda atau anak yang masih berhak. 

c. Asuransi, yaitu dalam hal peserta meninggal dunia atau sakit 

sehingga tidak bisa bekerja sebelum usia pensiun normal, maka 

dalam perhitungan manfaat pennsiun  bisa dianggap bahwa masa 

kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. 

4. Tabungan Hari Tua 

 Program Tabungan Hari Tua (THT) 

Program THT merupakan program asuransi yang terdiri dari 

Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun, ditambah 

dengan Asuransi Kematian (Askem). Asuransi Dwiguna adalah 

suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi 

peserta TASPEN pada saat yang bersangkutan mencapai usia 

pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia 

sebelum mencapai usia pensiun. 

Asuransi Kematian (Askem) adalah suatu jenis asuransi 

yang memberikan `jaminan keuangan pada peserta TASPEN 

apabila istri atau suami atau anak meninggal dunia atau kepada ahli 

warisnya apabila peserta meninggal dunia.Jadi Asuransi Kematian 
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merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi ASN peserta TASPEN 

dan istri atau suaminya, kecuali bagi janda atau duda ASN yang 

menikah lagi. Sedangkan bagi anak ASN, Asuransi Kematian 

merupakan asuransi berjangka yang dibatasi usia anak, yaitu 

sampai dengan usia 25 tahun (dengan catatan : belum bekerja atau 

belum menikah), maksimum untuk sebanyak tiga kali kejadian. 

Peserta program THT terdiri dari : 

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah 

2) Pejabat Negara. 

3) Pegawai BUMN atau BUMD. 

Kepesertaan program THT : 

1) Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan 

diangkat sebagai Pegawai atau Pejabat Negara sampai dengan 

saat berhenti sebagai Pegawai atau Pejabat Negara dengan 

ketentuan. 

2) Pengangkatan menjadi ASN sebelum 1 Juli 1961, masa 

kepesertaannya dihitung sejak tanggal 1 Juli 1961. 

3) Pengangkatan menjadi ASN Daerah Propinsi Irian Jaya 

sebelum 1 Januari 1971, masa kepesertaannya dihitung sejak 1 

Januari 1971. 

4) Pengangkatan menjadi ASN ex Daerah Propinsi Timor Timur 

sebelum 1 April 1979, masa kepesertaannya dihitung sejak 1 

April 1979. 
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Kewajiban Peserta Program THT : 

1) Membayar Iuran Wajib Peserta (IWP atau premi) sebesar 

3,25% dari penghasilannya setiap bulan selama masa aktif, 

(gaji pokok+tunjangan istri+tunjangan anak). 

2) Memberikan keterangan mengenai data diri dan keluarganya, 

(kenaikan pangkat, perubahan status jiwa). 

3) Menyampaikan perubahan data penghasilan atau perubahan 

data diri dan keluarganya. 

5. Asuransi 

 Menurut Soetiono (2016), menjelaskan asuransi (Insurance) 

berasal dari kata assurance yang berarti jaminan atau perlindungan. 

Asuransi secara hukum dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  perikatan  

antara  dua  pihak  yaitu:  penanggung (perusahaan asuransi) dan 

tertanggung (individu atau badan usaha). Penanggung mengikatkan diri 

untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila terjadi peristiwa 

atau musibah yang dijamin dalam  polis.  Tertanggung  membayar  

sejumlah  uang  kepada  penanggung  yang  disebut  premi, sebagai imbal 

jasa atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung; 

Asuransi harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut:   

a. Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. 

b. Tertanggung membayar premi. 

c. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi. 

d. Sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur polis. 
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Menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  asuransi  

atau pertanggungan  diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak, pihak 

pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban 

memberikan jaminan  sepenuhnya  kepada  pihak  pertama  apabila  

terjadi  sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, 

sesuai dengan perjanjian yang dibuat.  

Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi 

merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi 

dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan 

premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:  

a. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  

polis  karena  kerugian  yang dideritanya,  kerusakan,  biaya  yang  

tmbul,  kehilangan  keuntungan maupun  tanggung  jawab hukum  

kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin   i erita  tertanggung   

pemegang  polis  karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti 

tersebut  atau 

b. Memberikan  pembayaran  dengan  acuan  pada meninggalnya  

tertanggung  atau  pembayaran yang didasarkan pada hidup si 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Secara umum pengertian asuransi adalah salah satu mekanisme 

dari bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung 

dengan membayar  sejumlah premi, di mana jika terjadi suatu kerugian 



13 
 

 
 

akibat dari ketidakpastian (risiko) maka pihak penanggung akan 

memberikan ganti rugi kepada tertanggung. 

6. Manfaat Asuransi  

Menurut Soetiono (2016), menjelaskan asuransi memiliki banyak 

sekali manfaat, manfaat yang dimiliki asuransi adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis 

asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko 

kerugian di kemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek 

yang diasuransikan dijamin oleh penanggung. 

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang telah adil, semakin besar 

kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula 

premi pertanggungan nya. 

c. Memberikan kepastian, merupakan manfaat utama assuransi karena 

pada dassarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi 

yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang 

sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial 

dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. 

d. Sarana menabung, untuk asuransi jenis tertentu, uang yang 

diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti 

pada asuransi whole life atau endowment. ada pula produk asuransi 

yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link. 



14 
 

 
 

e. Instrumen Pengalihan dan Penyebaran Risiko, melalui asuransi 

kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan 

kepada pihak penanggung. 

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, tertanggung 

yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko 

investasi (usaha tertanggung) tersebut dapoat ditutup oleh asuransi 

untuk mengurangi risiko. 

g. Menjadikan hidup lebih tenang, karena segala risiko yang dapat 

diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup akan terasa 

lebih tenang dan penuh semangat. 

h. Jaminan kredit, polis asuransi dapat dijadikan jaminan kredit 

(insurance server as a basis of credit) biasanya hanya untuk asuransi 

jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dari bank tertentu. 

7. Jenis – Jenis Asuransi 

Menurut Soetiono (2016), menjelaskan pada dasarnya asuransi 

memiliki beberapa jenis asuransi antara lain Asuransi Jiwa, Asuransi 

Jiwa Berjangka dan Asurasi Dwiguna. Pengelompokan asuransi 

tersebut antara lain: 

a. Asuransi Jiwa 

Sudut pandang generic, polis asuransi jiwa dapat 

diklasifikasikan sebagai asuransi jiwa berjangka (term life 

insurance0 dan asuransi jiwa bernilai tunai (cash value life 

insurance). Asuransi jiwa berjangka memberikan proteksi 
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sementara. Asuransi jiwa bernilai tunai yang memiliki elemen 

tabungan dan membangunnilai tunai terddiri dari 2 produk utama, 

yaitu asuransi jiwa seumur hidup (whole life insurance) dan 

asuransi jiwa dwiguna (endowment). Banyak variasi dan kombinasi 

dan jenis-jenis polis asuransi jiwa tersebut yang tersedia saat ini. 

Asuransi Jiwa juga dapat menjual asuransi kesehatan dan  

kecelakaan diri namun biasanya dua jenis asuransi itu hanya 

sebagai jaminan tambahan dan polis induknya atau biasa disebut 

dengan rider. 

b. Asuransi Jiwa Dwiguna (Endowment Insurance) 

Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu 

apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu 

pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu 

pertanggungan. Setiap polis asuransi jiwa dwiguna memiliki 

tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran 

uang pertanggungan oleh asuransi kepada pemegang polis jika 

tertanggung masih hidup. Tanggal jatuh tempo akan tercapai (1) 

pada akhir suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, atau (2) 

ketika tertanggung mencapai usia yang telah ditetapkan. Sebagai 

contoh, tanggal jatuh tempo untuk polis Asuransi Jiwa Dwiguna 

berjangka 20 tahun adalah 20 tahun setelah tanggal berlakunya 

polis; tanggal jatuh tempo untuk polis Asuransi Dwiguna pada usia 

65 tahun adalah ketika tertanggung mencapai usia 65 tahun. 
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Apabila tertanggung meninggall sebelum tanggal jatuh tempo, 

maka perusahaan asuransi membayar uang pertanggungan polis 

kepada beneficiary yang ditunjuk. Jadi, polis Asuransi Dwiguna 

membayar suatu manfaat yang pasti baikapakah tertanggung masih 

hidup sampai tanggal jatuh tempo polis atau meninggal  sebelum 

tanggal jatuh tempo tersebut. Polis asuransi dwighuna memiliki 

banyak fitur. Sebagai contoh, premi biasanya asuransi dwiguna 

dengan premi tunggal (single premium) atau dengan beberapa kali 

pembayaran premi. Polis asuransi dwiguna ini dapat menghasilkan 

nilai tunai. Cadangan (reserve) dan nilai tunai jatuh tempo polis 

biasanya jauh lebih cepat daripada ketika tertanggung mencapai 

usia 99 atau 100 tahun. 


