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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang pesat pada abad

ke-20 berdampak positif pada pembangunan di bidang ekonomi yang ditandai

oleh munculnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang memerlukan

banyak modal melalui kredit, bangunan kantor, tenaga kerja yang membutuhkan

jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran, dan

kecelakaan kerja. Perusahaan yang muncul dan menjadi salah satu perusahaan

yang bersaing di Indonesia yang kini memiliki pangsa pasar yang luas adalah

perusahaan jasa (Abdulkadir Muhammad:2011).

Perusahaan jasa tersebut memiliki kegiatan utama memberikan pelayanan,

kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktifitas

produksi maupun konsumsi. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tetapi bisa

dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan

jasa, salah satu perusahaan jasa yang dimaksud adalah perusahaan jasa dibidang

asuransi yang memberikan perlindungan kepada pesertanya dari ancaman bahaya

yang menimbulkan kerugian.

Dengan kebutuhan dan minat masyarakat yang semakin meningkat, kini

industri asuransi mulai dilirik oleh masyarakat bahwa asuransi saat ini sudah

merupakan kebutuhan disemua aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan,

usaha, masa pensiun bahkan kematian. Hal tersebut tidak terlepas dari peran para

pelaku industri asuransi yang telah ramai diperkenalkan mulai dari manfaatnya

sampai dengan macam-macam asuransi itu sendiri, dan dipertegas lagi dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan

Perasuransian. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak

terelakkan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat

memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan risiko

keuangan. Indusri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko



2

tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis/ pihak tertanggung harus

membayar premi asuransi.

Laporan keuangan sangat diperlukan bagi perusahaan asuransi untuk

mengetahui kinerja perusahaan agar suatu perusahaan dapat terinformasikan

dengan jelas. Prosedur Laporan keuangan yang digunakan untuk perasuransian

adalah laporan keuangan yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

keuangan Nomor 36 (PSAK No. 36) mengenai kontrak asuransi jiwa. Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-

transaksi berkaitan secara khusus dengan industri asuransi jiwa. Hal-hal yang

bersifat umum, atau hal-hal yang tidak diatur dalam Pernyataan ini, diperlakukan

dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (Ikatan Akuntansi

Indonesia:2011).

Pada industri asuransi Indonesia terdapat beberapa tipe asuransi antara lain

Asuransi Term Life, Asuransi Whole Life dan Asuransi Endowment. Dari ketiga

asuransi ini termasuk asuransi jiwa berjangka dan tabungan. Asuransi jiwa pada

Term Life, Whole Life dan Endowment ini termasuk jenis asuransi sosial yang

diikuti oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang merupakan program pemerintah dan

dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi

Pegawai Negeri atau yang disingkat menjadi PT TASPEN (PERSERO)

(asuransiku.net.id).

PT. TASPEN adalah Perusahaan BUMN yang ditugaskan pemerintah

untuk menyelenggarakan asuransi sosial. Program asuransi sosial yang terdapat

pada PT.TASPEN yaitu Program Pensiun dan Program THT. Program pensiun

adalah suatu program bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada

Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya

kepada Negara sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor : 11

Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun

Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil. Program THT adalah Program Asuransi

Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi

Kematian. Asuransi Kematian (Askem) adalah suatu jenis asuransi yang

memberikan jaminan keuangan kepada peserta TAPSEN apabila istri/suami/anak
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meninggal dunia atau kepada ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Jadi

Asuransi Kematian merupakan asuransi jiwa seumur hidup bagi PNS peserta

TASPEN danistri/suaminya, kecuali bagi janda/duda PNS yang menikah lagi.

Sedangkan bagi anak PNS, Asuransi Kematian merupakan asuransi berjangka

yang dibatasi usia anak, yaitu sampai dengan 25 tahun (dengan catatan belum

bekerja dan atau belum menikah), maksimum untuk sebanyak tiga kali kejadian

(taspenbandung.com).

PT.TASPEN (PERSERO) juga menggunakan penyusunan berdasarkan

Pernyataan Syarat Akuntansi Keuangan. Terdapat beberapa program yang

penyusunannya berdasarkan PSAK, seperti PSAK No. 7 mengenai Pengungkapan

Pihak-pihak Berelasi, PSAK No. 50 mengenai Instrumen Keuangan: Penyajian,

PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, akan tetapi

untuk Dana Pensiun PT.TASPEN tidak sepenuhnya mengacu pada PSAK. Untuk

Program Asuransi Kematian ini PT.TASPEN menyesuaikannya dengan  PSAK

No.36 yaitu Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik menyusun Laporan

Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Besar Manfaat Program Tabungan

Hari Tua Asuransi Kematian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan

PSAK No.36 pada PT. TASPEN (PERSERO)” .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar pemilihan judul, maka penulis mengidentifikasikan

masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan dan Besar Manfaat Program Tabungan

Hari Tua Asuransi Kematian pada PT.TASPEN (PERSERO) ?

2. Bagaimana prosedur pembayaran pada Program THT Asuransi

Kematian pada PT TASPEN (PERSERO) ?

3. Apakah Laporan Keuangan PT. TASPEN (PERSERO) sesuai dengan

PSAK No. 36 ?
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1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir

Adapun maksud dari tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan besar manfaat

Program THT Asuransi Kematian pada PT. TASPEN (Persero).

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran pada Program

THT Asuransi Kematian pada PT. TASPEN (Persero).

3. Untuk mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan PT. TASPEN

(PERSERO) dengan PSAK No. 36.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung

maupun tidak langsung, bagi berbagai pihak lain antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai tinjauan atas

pengelolaan dana dan besar manfaat Program Tabungan Hari Tua

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. TASPEN (PERSERO).

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan saran bagi perusahaan sehingga perusaan

dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam

menentukan kebijakan untuk menghitung program tabungan hari tua.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dapat

digunakan menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan

dengan judul tugas akhir ini.
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik yang

dilakukan pada PT. TASPEN (PERSERO) yang dimulai pada tanggal 2

Februari sampai dengan 27 Februari 2015 yang berlokasi di P.P.H Mustofa

No.78 Bandung 40124, setiap hari senin sampai dengan jumat, pukul 08.00 –

17.00 WIB.


