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PENDAHULUAN 

 

 

A.     Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan suatu anugrah yang berharga dan bernilai 

tinggi karena apabila seseorang jatuh sakit maka berapapun biaya akan 

dikeluarkan demi kesembuhannya. Namun tidak semua orang sadar akan 

arti penting kesehatan apalagi disaat seseorang sedang dalam keadaan sehat.  

Tidak ada seorangpun yang tahu bahwa musibah dan penyakit 

dapat datang secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan seseorang harus 

dirawat di rumah sakit. Apabila hal yang demikian sudah terjadi berapapun 

biaya yang dibutuhkan akan dikeluarkan demi kesembuhan bahkan dengan 

biaya yang relatif tinggipun tetap akan dijalankan. Fenomena seperti ini 

tidak diharapkan oleh setiap orang meskipun dapat menimpa siapa saja 

tanpa mengenal waktu dan status sosial dalam masyarakat.  

Kehidupan yang penuh resiko tersebut diantisipasi oleh 

perusahaan asuransi untuk menyediakan berbagai produk yang salah satunya 

adalah asuransi kesehatan. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk 

menangani atau mengantisipasi risiko-risiko di dalam hidup. Meskipun 

masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum sadar tentang arti 

pentingya asuransi kesehatan, dengan anggapan bahwa ikut asuransi 

kesehatan sama dengan uang hilang, akan tetapi di sisi lain kesadaran 



 

masyarakat akan pentingya antisipasi resiko terus meningkat. Hal ini juga 

sudah mulai diantisipasi oleh perusahan-perusahaan dan juga instansi 

pemerintah dimana seluruh karyawan diikutkan dalam asuransi kesehatan 

yaitu pada PT.ASKES. Karyawan perusahaan swasta juga tidak ketinggalan 

dengan menanggungkan karyawannya dalam program Jamsostek (Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja) atau perusahaan asuransi kesehatan pilihan perusahaan 

yang bersangkutan.  

 Semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat tentang 

antisipasi resiko khususnya kesehatan, diimbangi dengan saling berlomba-

lombanya perusahaan-perusahaan asuransi dalam memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat yang salah satunya adalah PT. Asuransi 

Umum Bumiputeramuda 1967, yang sering dikenal dengan istilah 

PT.BUMIDA.Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT.Asuransi Bumida 

ini adalah adalah asuransi kesehatan yaitu suatu bentuk pertanggungan 

Asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti 

setiap biaya pengobatan, seperti biaya perawatan di rumah sakit, biaya 

pembedahan, obat-obatan, bila tertanggung menderita penyakit/sakit 

berdasarkan program yang disepakati atau yang di jamin oleh polis 

perusahaan asuransi. 

Berbagai fasilitas yang ditawarkan dalam menanggung kesehatan 

antara lain adalah rawat inap yaitu dengan mengganti biaya pengobatan 

akibat musibah atau penyakit yang mengakibatkan menginap di rumah sakit. 

Di samping itu juga menanggung biaya rawat jalan yaitu mengganti biaya 



 

pengobatan yang diakibatkan musibah ataupun penyakit yang tidak 

memerlukan rawat inap, perawatan gigi, dan juga perawatan melahirkan. 

Dasar hukum dari pertanggungan atau asuransi adalah adanya 

perjanjian antara para pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. 

Adanya perjanjian pertanggungan ini membawa konsekuensi yaitu adanya 

hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu pihak penanggung dalam hal ini 

adalah perusahaan asuransi, dan pihak tertanggung yaitu pihak yang 

mempertanggungkan kemungkinan resiko kerugian pada perusahaan 

asuransi. Perjanjian akan berjalan dengan baik apabila para pihak 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati bersama, dan akan menimbulkan suatu permasalahan apabila 

terdapat salah satu pihak yang ingkar janji atau tidak memenuhi isi dari 

perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan 

perjanjian asuransi kesehatan pada PT.Asuransi Bumida Surakarta. 

  

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan 

penulisan skripsi ini mengarah tepat pada sasarannya dan tidak menyimpang 

jauh dari pokok permasalahan  yang telah ditentukan. Pokok permasalahan 

di dalam penulisan skripsi ini dibatasi mengenai pelaksanaan perjanjian 

asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumida Surakarta.  

 



 

 

 

C. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan pada 

PT.Asuransi Bumida Surakarta ? 

b. Apakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

asuransi kesehatan pada PT.Bumida Surakarta ? 

  

D.   Tujuan Penelitian  

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai 

berikut:  

a. Mengetahui  pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan pada 

PT.Bumida Surakarta ? 

b. Mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi 

kesehatan pada PT.Bumida Surakarta dan cara penyelesaiannya. 

 

E.     Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu 



 

mengenai  pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan pada 

PT.Bumida Surakarta.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

nyata mengenai penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul 

dalam  pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum 

Perdata. 

b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

 

F.     Metode Penelitian 

Metode penelitian sering disebut dengan metodologi. Menurut 

Soerjono Soekanto metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus 

ada di dalam penelitian dan pengembangan  ilmu pengetahuan.1 

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode 

yang digunakan dalam penelitian.2 Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:   

                                                            
1 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.   hal 7. 
2  Khudzaifah Dimyati, 2004, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,  Hal. 2 



 

 

 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah sesuatu hal baik perbuatan ataupun usaha 

mendekati atau mendekatkan.3  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dimana yang 

diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.4  

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis  

karena ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kesehatan 

pada PT.Bumida Surakarta beserta cara penyelesaian permasalahan 

yang muncul dalam praktek dikaji dari  norma atau perundang-

undangan yang ada yaitu KUHPerdata. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif,  yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan  data   

yang   seteliti   mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya.5 

                                                            
3  Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,  

Bandung: Mandar Maju, Hal.60 
4  Soerjono Soekanto,  Op.Cit, Hal.52 
5 Soerjono Soekanto,  1986,  Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta : UI-Pers, hal.10 



 

Sesuai dengan jenis penelitian dekriptif maka dalam penelitian ini 

peneliti ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang perjanjian 

asuransi kesehatan pada PT.Bumida Surakarta. 

 

3. Sumber Data 

a. Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan bahan hukum di bawah ini: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian 

dan juga pertanggungan asuransi yaitu dalam Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-

laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan 

perjanjian asuranasi kesehatan.  

3. Bahan Hukum Tersier 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indonesia 

b. Penelitian lapangan  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama melalui penelitian. 

1. Lokasi Penelitian 



 

Lokasi penelitian yaitu pada PT.Bumiputra Muda (BUMIDA) 

Surakarta. 

 

 

2. Subyek Penelitian  

Pegawai PT.Asuransi Bumida Surakarta dan pihak yang 

bergabung pada program asuransi kesehatan pada PT.Bumida 

Surakarta.  

4. Metode Pengumpulan Data 

a.  Penelitian Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, 

mengumpulkan dan mempelajari ketiga bahan tersebut diatas untuk 

dipergunakan  dalam penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 

b.  Penelitian Lapangan  

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek 

yang diteliti guna mendapatkan data primer dengan cara: 

1. Interview 

Yaitu dengan cara memberikan pernyataan kepada 

responden  dan dari pernyataan-pernyataan itu kemudian 

penulis kembangkan berupa pernyataan yang timbul dari 

pemberi keterangan. Dengan cara ini penulis maksudnya untuk 

memperoleh data atau keterangan yang seobyektif mungkin 

dari jawaban yang diperoleh. 



 

2.    Pengambilan Sampel 

Sample adalah unit terkecil dari populasi, sedangkan 

populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu gejala atau 

seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.  Pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dalam 

pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti 

ditentukan berdasarkan kriteria atau patokan tertentu.  

3.    Responden 

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.6 

Responden merupakan orang yang terpilih dan ditentukan 

sebagai orang yang akan diwawancara, yang akan memberikan 

penjelasan dan tangapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh pewawancara. Responden dalam penelitian 

ini adalah  pegawai PT.Asuransi Bumida Surakarta dan pihak 

yang mengikatkan diri pada PT.Bumida Surakarta untuk 

mengikuti program asuransi kesehatan.   

5. Metode Analisa Data 

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap 

hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan 

baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara diskriptif maksudnya 

                                                            
6  Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, Hal 22 



 

dalam penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan perjanjian 

asuransi kesehatan pada PT.Bumida Surakarta serta permasalahan yang 

timbul beserta cara penyelesaiannya. 
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