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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

 Perusahaan Asuransi merupakan organisasi yang tujuan utamanya 

menghasilkan laba, dan memberikan jasa pelayanan semaksimal mungkin bagi 

masyarakat yang membutuhkan. Laba dari aktivitas asuransi ini biasanya 

digunakan untuk menjaga agar semua aktivitas perlindungan nasabahnya bisa 

terus berjalan. 

Pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai pentingnya 

perlindungan sebuah asuransi juga menjadi sebuah hal yang mempengaruhi 

kemajuan di dalam bisnis asuransi itu sendiri. Ketika kepercayaan masyarakat 

terhadap sebuah produk telah tercipta, maka akan semakin mudah untuk 

mengembangkan dan melakukan penjualan produk tersebut. Hal inilah yang 

terjadi di dalam bisnis asuransi, di mana semakin banyak orang yang 

menginginkan sebuah jaminan/perlindungan terhadap berbagai macam resiko 

yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. 

Dari tahun ke tahun pertumbuhan perusahaan asuransi terus meningkat, 

bahkan jika melihat program bank-bank pemerintah maupun swasta. Banyak 

diantara bank-bank tersebut yang menawarkan program asuransi dengan berbagai 

jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan 

bermotor, pendidikan, hingga asuransi rumah.  
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Dengan melihat angka kebutuhan yang terus tumbuh tentu bagi perusahaan 

kondisi ini merupakan potensi dalam memperoleh keuntungan dari penghimpunan 

dana dari masyarakat. Karena kegiatan asuransi berkaitan dengan perjanjian, 

perolehan keuntungan, dan memberikan timbal balik dalam bentuk pertanggungan 

kepada masyarakat banyak, sehingga dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini 

harus terdapat kekuatan hukum yang mengatur agar proses yang berjalan dalam 

usaha perasuransian mengikuti aturan yang berlaku di suatu negara dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. 

Perkembangan industri perasuransian bisa dilihat selama empat tahun 

belakangan ini, tepatnya tahun 2011 hingga 2014, di mana aset industri asuransi 

konvensional mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai lebih dari 16%. 

Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi di dalam nilai 

investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 14,4% 

dan juga 21,0%, seperti diungkapkan oleh Kepala eksekutif Pengawas IKNB 

Firdaus Djaelani dalam seminar Insurance Outlook 2016 di Jakarta. (sumber : 

ojk.go.id). 

Asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 2 

tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian 

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin ada diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan 
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suatu pembiayaan yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

di pertanggungkan.  

 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau 

pertanggungan seumurnya, Bab 9, Pasal 246: “Asuransi atau Pertanggungan 

adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada 

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tak tertentu.” 

 Kelangsungan hidup perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya secara efektif dan efisien. Efektivitas sebagai dasar keberhasilan 

dan efisiensi sebagai syarat minimal untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Salah satu penunjang agar 

pelaksanaan suatu aktivitas menjadi efektif dan efisien adalah adanya sistem 

pengendalian yang akan menjamin dipenuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian manajemen sangat penting dilakukan oleh perusahaan. 

Pengendalian menurut Joseph C. Picken dan Gregory G. Dess (2007) adalah 

berdasarkan umpan balik dari pengukuran performa perusahaan dari strategi yang 

telah diformulasikan dalam siklus perencanaan tahunan perusahaan. Dari umpan 

balik tersebut dapat diketahui apakah strategi yang telah direncanakan berhasil 

atau tidak.  
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Tujuan utama perusahaan salah satunya adalah untuk mencapai laba yang 

optimum. Tujuan tersebut tentunya bisa tercapai jika terdapat strategi 

pemamfaatan sumber daya yang ada, secara efisien dan efektif. Agar hasil 

perusahaan yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka 

diperlukan suatu alat untuk mengimplementasikan strategi perusahaan yang 

disebut Sistem Pengendalian Manajemen. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memotivasi anggota organisasi agar mau dan mampu melakukan apa yang 

diinginkan oleh pimpinannya 

  Segala upaya yang dilakukan dalam meraih tujuan perusahaan harus 

dengan efektivitas penggunaan sumber daya yang efisien, dengan meningkatnya 

ukuran dan aktifitas perusahaan maka kegiatan pihak manajemen akan ikut 

meningkat. Dengan demikian kegiatan manajemen akan semakin kompleks pula. 

Kegiatan ini antara lain perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dimaksudkan 

untuk menetapkan lebih dahulu arah yang akan dituju perusahaan dan cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

 Fungsi pengendalian manajemen mempunyai peran yang sangat penting 

bagi semua perusahaan. Aktivitas yang semakin kompleks berimplikasi pada 

kegiatan manajemen perusahaan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan 

rancang bangun Sistem Pengendalian Manajemen yang sesuai pula. 

Sistem yang dilakukan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas 

suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian 

manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi 
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anggota organisasinya agar melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara 

efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  

Sistem pengendalian manajemen dibagi menjadi dua bagian, pertama 

adalah Proses pengendalian dan yang kedua yaitu Stuktur pengendalian. Proses 

pengendalian manajemen merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang melibatkan 

interaksi dalam sebuah organisasi dan didalamnya dibahas mengenai perencanaan 

strategi, pelaksanaan strategi/program, perencanaan anggaran, operasional dan 

yang terakhir mengenai evaluasi kinerja. Struktur pengendalian manajemen 

merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam bentuk organisasi 

dan sifat informasi yang mengalir di antara unit-unit tersebut serta elemen-elemen 

yang membentuk sistem pengendalian yang terdiri atas pusat-pusat 

pertanggungjawaban.  

Dalam industri asuransi, pembayaran klaim sering terjadi masalah. Untuk 

itu, industri asuransi diharapkan meningkatkan transfaransi menyusul adanya UU 

No.8/1999 Tentang perlindungan konsumen, lahirlah keputusan Dirjen Lembaga 

Keuangan No. 6098/2002 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan asuransi 

mencantumkan solvabilitas perusahaan asuransi tersebut.  

Dalam melaksanakan klaim pada asuransi kendaraan bermotor sangatlah 

efektif apabila pelaksanaan fungsi controling (pengawasan dan pengendalian) 

serta pusat pertanggung jawaban dari masing-masing kepala unit kerja, khususnya 

pendapatan klaim untuk kendaraan bermotor.  
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Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukan 

pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif, 

laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan 

mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan 

umum lainnya. Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan sarana angkutan saja, 

namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi sesorang untuk tujuan 

prestise maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. 

Sehingga tak kelak lagi kendaraan bermotor nyaris telah mensejajarkan dirinya 

dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya, seperti sandang, 

papan, dan pendidikan. 

 Dalam pengendalian struktur manajemen menurut Maulana (2001:21) 

pusat pertanggungjawaban didefinisikan sebagai suatu dalam unit kerja yang 

berfungsi mengarahkan organisasi agar melaksanakan strateginya secara efektif 

dan efisien.  

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Palembang adalah PT Asuransi 

Wahana Tata (Aswata) yang beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No. 175 Km. 5 

Palembang. PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) adalah perusahaan asuransi 

umum yang telah hadir melayani nasabah sejak 1964. Kini, Aswata adalah salah 

satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia dengan kekuatan 

permodalan yang solid didukung oleh dedikasi dari hampir 1.200 karyawan di 

lebih dari 70 kantor yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.  
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Aswata juga aktif bekerjasama dengan berbagai bank dan lembaga 

keuangan lainnya, broker asuransi/reasuransi, reasuransi terkemuka baik dalam 

dan luar negeri, professional loss adjuster, independent surveyor, agen-agen 

asuransi dan bengkel-bengkel mobil terbaik. (sumber : aswata.co.id). 

Di PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) cabang Palembang sangat 

memerlukan adanya sistem pengendalian manajemen sebagai proses mendeteksi 

dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan kerja yang tidak sengaja maupun disengaja. 

Pengendalian manajemen mencakup proses yang terdiri dari tatanan perusahaan, 

wewenang, tanggung jawab, dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan 

pengendalian dan untuk memproses tindakan yang memastikan bahwa perusahaan 

berkerja untuk mencapai tujuannya. Pengendalian manajemen yang lemah akan 

memberi dampak negatif pada kinerja perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan sulit 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Dalam melaksanakan tugas nya PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) 

cabang Palembang memiliki pusat pertanggung jawaban pada klaim asuransi 

kendaraan bermotor. Berdasarkan data survei jumlah pengeluaran klaim pada 

asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) cabang 

Palembang mengalami penurunan di tiga tahun terakhir bahwa jumlah 

pengeluaran pada klaim asuransi kendaraan bermotor mengalami penurunan dari 

tahun 2014 yang sebelumnya bernilai 13.805.656.599 menjadi 8.340.435.366 

pada tahun 2015 dan kondisi penurunan ini terus berlanjut di tahun berikutnya, 

yaitu tahun 2016 menjadi 6.494.518.193.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fina Ekawati Tahun 2013, 

dengan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem pengendalian 

manajemen pada Dinas Pendapatan daerah Sulawesi Utara telah efektif dan 

efisien, dimulai dengan penentuan visi dan misi serta tujuan, sasaran, membuat 

struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja 

Dinas dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta pemungutan pajak 

kendaraan bermotor yang melebihi target yang diharapkan. Selanjutnya, menurut 

penelitian yang dilakukan Siti Hardiati Musa Tahun 2013, dengan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen sudah baik, terbukti dengan 

pendelegasian wewenang dengan baik, pelaksanaan program yang mengacu pada 

rencana sebelumnya, penyusunan anggaran, pelaksanaan atau pengukuran yang 

diawasi dengan baik sampai pada evaluasi yang dilakukan dari masing-masing 

devisi sehingga penjualan meningkat dari tahun ketahun. Sedangkan menurut Siti 

Ragil Handayani Tahun 2011, hasil penelitian terletak pada pengendalian intern 

terhadap sistem akuntansi serta adanya kelemahan pada sistem akuntansi 

pengajuan pembayaran klaim di bagian administrasi. 

Dengan mempertimbangkan masalah diatas, mengenai penurunan yang 

terjadi pada jumlah pengeluaran klaim asuransi kendaraan bermotor, peneliti 

tertarik menganalisis lebih dalam mengenai Sistem Pengendalian Manajemen 

pada klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Wahana Tata 

(ASWATA) Cabang Palembang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Evaluasi 

Sistem Pengendalian Manajemen Pada Klaim Asuransi Kendaraan 

Bermotor Di PT. Asuransi Wahana Tata (Aswata) Cabang Palembang”.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang akan menjadi 

dasar pembahasan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana Evaluasi Sistem 

Pengendalian Manajemen yang dilakukan oleh PT Asuransi Wahana Tata 

(Aswata) Cabang Palembang terhadap klaim asuransi kendaraan bermotor? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui/menganalisa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap 

klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) cabang 

Palembang apakah sudah efektif dan efisien. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik 

bagi pihak berikut 

1.4.1. Manfaat Praktis 

1.    Bagi Penulis  

 Manfaat yang diharapkan melalui penulisan ini dapat menambah wawasan 

dan  pengetahuan baru khususnya mengenai Sistem Pengendalian Manajemen 

pada  klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata Cabang 

 Palembang. 
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2.  Bagi Perusahaan 

 Sebagai bahan masukan mengenai evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen 

 pada klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata 

 (Aswata) Cabang Palembang. 

3.  Bagi Akademisi  

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi penelitian 

 selanjutnya.   

 

1.4.2. Manfaat Teoritis  

 Secara Teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama 

dibidang Sistem Pengendalian Manajemen. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

 Penyusunan penelitian ini dilakukan secara sistematis supaya terdapat 

hubungan pembahasan dari bab satu sampai bab lima, sehingga terdapat kesatuan 

isi. Di dalam penelitian ini akan dibahas dalam masing-masing bab sebagai 

berikut: 

 

BAB I          PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika  

pembahasan yang merupakan kerangka penulisan skripsi secara  

keseluruhan.  



11 

 
 

BAB II      STUDI KEPUSTAKAAN  

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan 

mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi 

antara lain definisi Sistem pengendalian manajemen, definisi 

klaim, unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, proses 

sistem pengendalian manajemen dan struktur sistem pengendalian 

manajemen. 

BAB III      METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis yang didalamnya membahas mengenai ruang lingkup 

penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data.  

BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran 

umum objek penelitian, menganalisis sistem pengendalian yang 

dilakukan oleh objek penelitian, sistem dan prosedur pengajuan 

klaim asuransi kendaraan kendaraan bermotor, proses 

pengambilan keputusan klaim asuransi kendaraan bermotor, 

perhitungan klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. 

Asuransi Wahana Tata Cabang Palembang, menganalisis laporan 

pertanggung jawaban dari unit pelaksana teknis daerah dari objek 

penelitian. 
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BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menyajikan kesimpulan dan memberikan sejumlah saran 

guna membantu meningkatkan pengendalian yang diterapkan oleh 

objek penelitian agar kegiatan operasi yang dlakukan lebih efektif  

guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta menyajikan 

keterbatasan dalam penelitian ini. 
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