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 BAB I 

PENDAHULUAN  
 
 

A.   Latar Belakang Masalah              

Peritistiwa bencana alam yang sering terjadi akhir-akhir ini di 

Indonesia mengakibatkan terjadi kerugian bagi banyak orang yang mengalami 

musibah tersebut. Akibat korban bencana alam banyak nyawa yang hilang, 

juga harta benda.  

Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum stabil, 

banyaknya pegawai atau buruh diberhentikan sehingga banyak pengangguran. 

Banyaknya pengangguran dan mendesaknya kebutuhan yang harus dipenuhi 

sering membuat orang bertindak menghalalkan segala cara untuk mendapat 

uang guna mencukupi kebutuhan hidup.  

Dua fenomena tersebut di atas membuat masyarakat berada di tengah-

tengah masalah sosial. Harta benda yang dimiliki seseorang dapat rusak 

karena bencana alam dan dapat hilang karena dicuri oleh orang-orang yang 

menginginkan mendapat uang dengan cepat. Dalam hal ini, masyarakat tidak 

ingin rugi atau menanggung resiko apabila harta benda, khususnya kendaraan 

bermotornya rusak terkena bencana alam atau hilang karena dicuri orang. Oleh 

sebab itu banyak masyarakat tertarik dengan tawaran perusahaan untuk 

mengasuransikan kendaraan bermotornya. Masyarakat yang tidak mau 

menanggung resiko harta bendanya musnah atau hilang tertarik untuk masuk 

asuransi kendaraan bermotor.  
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Man Suparman Sastrawidjaja menyatakan bahwa resiko adalah suatu 

kemungkinan menghadapi atau tertimpa kerugian (change of loses). Sehingga 

dari pengertian ini dapat diambil suatu gambaran bahwa resiko merupakan 

sesuatu yang mempunyai sifat ekonomis karena keberadaan suatu resiko akan 

berhubungan dengan adanya suatu kerugian yang lebih lanjut dipertimbangkan 

dengan suatu keuntungan. Akan tetapi tidak semua resiko harus diartikan 

dalam hubungannya yang bersifat ekonomis atau finansiil, karena ada juga 

resiko yang dihubungkan dengan akibat-akibat psikologis, spiritual, seperti 

misalnya kehilangan keluarga, kehilangan teman akrab, atau kehilangan 

keseimbangan dalam kejiwaan seseorang, semua karena suatu peristiwa yang 

belum tentu akan terjadi.1 

Istilah asuransi atau pertanggungan di Indonesia adalah berasal dari 

istilah Belanda yaitu Verzekering dan asurantie. Istilah asuransi pada 

umumnya banyak dipakai dalam praktek perusahaan sehari-hari sedangkan 

dalam literature hukum dagang lebih banyak memakai istilah pertanggungan. 

Berdasarkan penyebutan istilah Verzekering untuk pertanggungan maka 

penyebutan pihak-pihak dalam pertanggungan juga mengacu pada istilah 

tersebut yaitu bagi orang yang mempertanggungkan disebut tertanggung yang 

merupakan terjemahan dari Verzekerde sedangkan orang yang menanggung 

disebut penanggung yang merupakan terjemahan dari Verzekaar.2 

                                                 
1 Man Suparman Sastrawidjaja . 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. 

Bandung: Alumni. Halaman 9  
2 H.M.N. Purwosutjipto. 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum 

Pertanggungan. Jakarta: Djambatan. Halaman 193.   
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Pihak perusahaan asuransi telah menawarkan jasa agar orang-orang 

mau mengasuransikan kendaraan bermotornya dan apabila nasabah telah 

melaksanakan kewajibannya, maka pihak perusahaan asuransi harus mau 

bertanggung jawab atas kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh 

pemiliknya.        

 

B.   Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul tersebut 

di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Diarahkan proses pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor 

pada PT Asuransi Astra Buana. 

2. Perjanjian penanggungan yang dibahas adalah perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor dengan permasalahan hak dan kewajiban, serta 

tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana. 

3. Tanggung jawab diarahkan pada tanggung jawab PT Asuransi Astra 

Buana saat nasabah mengalami kecelakaan atau rusak karena bencana 

alam dan kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang.   

 

C.   Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, sebab dengan 

adanya rumusan masalah suatu penelitian yang dilakukan dapat terfokuskan 

pada permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan latar 

belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah prosedur perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT 

Astra Buana? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab PT Astra Buana terhadap nasabah yang 

kendaraan bermotornya hilang atau rusak karena kecelakaan? 

 
  

D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT 

Astra Buana 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Astra Buana terhadap nasabah yang 

kendaraan bermotornya hilang atau rusak karena kecelakaan. 

 
 

E.  Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi 

perkembangan dunia hukum dalam pelaksanaan proses pelaksanaan 

perjanjian asuransi kendaraan bermotor.  

2.  Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi perusahaan asuransi bermotor diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan masukan dalam bidang hukum sehingga bank dapat lebih 

mengembangkan dan memberikan solusi yang tepat dalam proses 

pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor secara hukum. 
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b. Bagi masyarakat diharapkan akan memperoleh pengertian dan 

pemahaman dengan tepat tentang proses pelaksanaan perjanjian asuransi 

kendaraan bermotor secara hukum. 

 

F.   Teknik Penelitian 

Seorang peneliti untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

memerlukan teknik. Teknik penelitian adalah suatu jalan atau cara-cara yang 

dipergunakan seorang peneliti dalam penyelidikan untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif adalah memberikan data seteliti mungkin tentang  

manusia atau gejala lainnya.3  

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif, yaitu suatu 

penelitian untuk mencari fakta dengan interprestasi yang tepat dalam 

mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta tata cara 

yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan 

penelitian deskriptif eksploratif ini adalah untuk menggambarkan suatu 

fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.4  

 

 

                                                 
3 Sutrisno Hadi. 1992. Metode Penelitian.  Yogyakarta, Andi Offset. Halaman 132. 
4 Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Rajawali Press. Halaman 29. 
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Teknik-teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara lain: 

1.    Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan adalah teknik pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas 

hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam 

masyarakat,1 yaitu mengenai perjanjian asuransi kendaraan bermotor 

yang ditemui dalam kehidupan masyarakat.   

2.    Data dan Sumber Data  

Data adalah bahan penelitian. Bahan penelitian ini berhubungan 

dengan jenis penelitian kualitatif yang berupa kata atau kalimat. Adapun 

sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh. Data dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan 

data sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari 

lapangan yang terdapat pada lokasi. Adapun sumber data primer  

merupakan sumber data yang diperoleh dari nara sumber yang paling 

utama, dalam hal ini adalah: 

1) Direktur atau pimpinan PT Asuransi Astra Buana. 

2) Karyawan dari PT Asuransi Astra Buana.   

 

 

                                                 
1 Soerjono Soekanto, 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada. Halaman 6. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung 

diperoleh di lapangan, akan tetapi mempunyai hubungan dengan 

masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder adalah data  

kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil 

penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul penelitian sehingga 

akan memperdalam pembahasan. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan data-data sekunder yang diperlukan meliputi: 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). 

3) Dokumen Surat Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT 

Asuransi Astra Buana. 

4) Hasil penelitian yang relevan 

4.   Teknik Pengumpulan data  

Sesuai dengan jenis data, maka teknik untuk mengumpulkan data 

disesuaikan dengan jenis data. Untuk mengumpulkan data primer yang 

diperoleh di lapangan menggunakan teknik wawancara, sedangkan untuk 

data sekunder menggunakan teknik studi pustaka. Penjelasan dari 2 teknik  

pengumpulan data tersebut sebagai berikut:  

a.   Teknik Wawancara 

Penelitian lapangan (field research) adalah cara mendapatkan 

data langsung dari lokasi penelitian, baik berupa keterangan, fakta atau 

gejala lainnya pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian lapangan ini 
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teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan 

menggunakan teknik wawancara.  

Teknik wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data 

dengan cara tanya jawab. Peneliti sebagai penanya dan Kepala atau 

pimpinan serta karyawan PT Asuransi Astra Buana yang menjawab 

pertanyaan. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan 

telah disiapkan oleh pene liti.  

b.   Teknik studi pustaka  

Untuk menunjang teknik wawancara yang digunakan dipilih 

teknik studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk 

tulisan. Jadi, teknik  studi pustaka adalah teknik untuk mengumpulkan 

data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan 

dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data 

sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari 

bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literature, 

dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang 

diteliti. 

6.   Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat 

para ahli yang digunakan dalam landasan teori dan pemikiran-pemikiran 
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peneliti. Analisis interaktif ini digunakan sebab jenis penelitian ini bersifat 

kualitatif.  

Data akan diproses melalui tiga komponen, yaitu: reduksi data, 

sajian data, dan analisis data.5  

a. Reduksi data: merupakan proses seleksi, penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan trasformasi data yang ada. 

b. Sajian data: merupakan rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, diawali dengan kegiatan  

pengumpulan data penelitian, kemudian mencari dan memahami 

makna yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi dengan 

analisis secara induktif. Dalam proses interaksi, tiga komponen utama, 

yaitu: reduksi data, sajian data, dan analisis data/verifikasi bergerak 

bolak-balik. 

 

G.  Sistematika Skripsi  

BAB I    PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Masalah  

B.   Pembatasan Masalah 

C.   Perumusan Masalah  

                                                 
5 Matthew B. Milles dan A. Michael Hubermen. 1992. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi 

Rohidi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman 8 
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D.   Tujuan Penelitian  

E.   Manfaat Penelitian  

F.   Teknik Penelitian  

G.   Sistematika Skripsi  

BAB II   LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Perjanjian Secara Umum 

1. Pengertian Perjanjian  

2. Syarat-syarat Perjanjian  

3. Pelaksanaan dan Akhir Perjanjian  

4. Prestasi dan Wanprestasi  

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi  

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi  

2. Syarat-syarat Asuransi  

3. Jenis-jenis Asuransi  

4. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Asuransi  

5. Asas-asas dalam Perjanjian Asuransi  

C. Tinjauan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor  

1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor 

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak pada Asuransi Kendaraan 

Bermotor 

3. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi 

Kendaraan Bermotor 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian  

2. Prosedur perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT 

Asuransi Astra Buana 

3. Tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap nasabah 

yang kendaraan bermotornya hilang atau rusak karena 

kecelakaan. 

B.   Pembahasan 

1. Prosedur perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT 

Asuransi Astra Buana 

2. Tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap nasabah 

yang kendaraan bermotornya hilang atau rusak karena 

kecelakaan 

BAB IV PENUTUP   

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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