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ABSTRAKSI 

Perkembanngan bisnis asuransi dalarn perekonornian Indonesia dewasa jni 
rnenunjukkan bahwa bisills asuransi rnerupakan salah satu bisnis yang potensial 
untuk dikernbangkan di rnsas yang akan datang. Narnun seiling dengan 
perkembangan asuransi rnenyebabkan banyak pula asuransi yang bermunculan 
schingga persaingan yang ada semakin sulit dan rnengabaikan pengelolaan resiko 
yang akan diterima Para pelaku asuransi dituntut untuk bekerja seeara 
professional dan bertanggung jawab karena hanya dengan demikian kemajuan 
perusahaan dapat diraih. 

Kegiatan underwritmg rnenjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan 
dalarn kegiatan asuransi dan rnerupakan salah satu kegiatan yang penting yang 
barns dilakukan dengan hali-hati dan bertanggung jawab karena kegiatan 
underwriting berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan resiko yang akan 
diterima perusabaan asuransi. 

Penelitian dilakukan pada PT. Asurausi Harta Arnan Pratarna Tbk cabang 
Surabaya dengan metode penelitian knalitatif Prosedur penguimpulan data yang 
digunakan adalah survey pendahuluan, studi pustalca, studi lapangan yang terdiri 
dati pengarnatan, wawancara, knisoner dan dokumentasi. 

Dari hasil evaluasi jill ditemukan bahwa fungsi underwriting mengalami 
peningkatan efektifitas walaupun peningkatan yang terjadi masih belurn optimal, 
dari hasiltersebut ditaIik kesimpulan dan saran agar fungsi underwriting menjadi 
lehili haik lagi. 
Kala kunci : asuransi, pengelolaan resiko, efektifitas, underwriting 
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