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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini, kemungkinan adanya 

risiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan 

tersebut maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi oleh manusia baik 

yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Diantara berbagai 

kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih 

diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat 

material sulit diatasi oleh manusia terutama ketika kuantitas risiko yang mesti 

ditanggung di luar kemampuannya.1 Untuk menghadapi risiko yang datangnya 

tidak diduga, maka masyarakat sebaiknya memiliki suatu jaminan untuk menjamin 

kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak 

mereka.  

Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi 

masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. Dengan demikian, itulah yang 

melatarbelakangi manusia untuk berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan 

atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri mereka. 

Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah yang tepat 

bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan risiko karena asuransi menjawab 

kebutuhan rasa aman bagi setiap orang. Meningkatkan kesadaran individu akan 

peranan asuransi menyebabkan bisnis dalam bidang ini menjadi semakin cerah. 

                                                             
1 Yadi Janwari, Asuransi Syariah, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2005), hlm. 4. 
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Begitu pula dengan asuransi dengan konsep syariah yang sedang berkembang saat 

ini khususnya di Indonesia.  

Konsep dasar perasurasian Islam di Indonesia, tidak terlepas dari perilaku 

umat Islam dalam memandang kelembagaan-kelembagaan yang ada untuk kegiatan 

muamalahnya. Dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di 

Indonesia, tampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang 

polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk Indonesia masih jauh di bawah 

kemajuan yang dicapai negara lain.2 Harus diakui bahwa berdirinya perusahaan 

asuransi syariah tidak terlepas dari berdirinya perbankan syariah. Berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan 

ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal 

ini dikarenakan operasional bank Islam tidak lepas dari praktik asuransi yang sesuai 

sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula.3  

Dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sektor keuangan 

syariah di Indonesia termasuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 

tumbuh cukup signifikan. Selama periode 5 (lima) tahun tersebut, IKNB Syariah 

yang terdiri atas sektor industri perasuransian syariah, pembiayaan syariah, 

penjaminan syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah lainnya telah 

mengalami pertumbuhaan rata-rata 62,29% per tahun. Meskipun dalam 2 (dua) 

tahun terakhir terlihat tanda-tanda perlambatan tingkat pertumbuhan.4 Asuransi 

syariah atau yang dikenal dengan nama takaful, mengalami perkembangan pesat 

                                                             
2 Widianingsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 

2005), hlm. 175. 
3  Widianingsih, Ibid., hlm  216.  
4 Editor Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap IKNB Syariah 2015 - 2019”, dalam 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-

2015-2019.aspx. Diakses pada 28 September 2017. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-2015-2019.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-IKNB-2015-2019.aspx
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pada tahun 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggungan 

asuransi jemaah haji harus dilakukan asuransi syariah, membuat perusahaan 

asuransi berbondong-bondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonversi 

menjadi asuransi syariah.  

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah perusahaan 

jasa asuransi dengan prinsip syariah di Indonesia per 31 Desember 2015 tercatat 55 

perusahaan, dengan rincian asuransi umum unit usaha syariah tecatat sebanyak 25 

perusahaan, asuransi umum full syariah tercatat 3 perusahaan, asuransi jiwa unit 

usaha syariah tercatat 19 perusahaan, asuransi jiwa full syariah 

tercatat 5  perusahaan dan reasuransi unit usaha syariah tercatat 3 perusahaan.5 

Salah satu perusahaan yang ikut bersaing dengan 25 perusahaan asuransi umum 

unit syariah adalah PT. Asuransi Sinar Mas Syariah. 

PT. Asuransi Sinar Mas merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar 

PT. Sinar Mas Multiartha Tbk yang didirikan pada tanggal 27 Mei 1985. Pada 

pertama kali berdiri, Asuransi Sinar Mas dinamakan PT. Asuransi Kerugian Sinar 

Mas Dipta. Kemudian pada tahun 1991 baru berubah menjadi PT. Asuransi Sinar 

Mas. Pada tahun 2004 PT. Asuransi Sinar Mas mendapatkan ijin unit usaha syariah 

dengan nomor KEP-253/KM.6/2004. Kantor pusat PT. Asuransi Sinar Mas terletak 

di  Plaza Simas, Jl Fachrudin No. 18, Jakarta, saat ini tercatat terdapat 33 kantor 

cabang, 1 kantor cabang syariah, 76 kantor pemasaran, dan 106 marketing point 

yang tersebar di seluruh Indonesia.6  

                                                             
5 Editor, “Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa dan Reasuransi dengan Prinsip 

Syariah”, dalam http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-

Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx. Diakses tanggal 

28 September 2017. 
6 http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/cabang-dan-pemasaran. Diakses tanggal 02 

November 2017 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx
http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/cabang-dan-pemasaran


4 

 

 

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (ta’awun) dan 

saling menanggung (takaful) antara sesama peserta asuransi. Seperti halnya 

perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal 

istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada 

entitas pengelola. Asuransi syariah mengandung suatu perjanjian dimana seorang 

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu 

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karean suatu kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan 

dideritanya karena suatu peristiwa atau kejadian yang tak terduga. 

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari dana tabarru’ dan tabungan 

(untuk asuransi jiwa), sedangkan unsur tabarru’ saja (asuransi kerugian dan term 

insurance life). Unsur tabarru’ pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel 

moralitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. 

Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar 

pula nilai tabarru’nya. Sedangkan besarnya tabarru’ pada asuransi kerugian 

merujuk ke standar yang telah ditetapkan oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia). 

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi ini dengan 

istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut Al-Musahammah. 

Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh 

jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola 

setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang 

didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana tabarru’ untuk dilakukan 

pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Dana tabarru’ yang diterima oleh 
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perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang 

menyatakan bahwa entitas pengelolaan asuransi syariah tidak berhak menggunakan 

dana tabarru’ untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam 

mengelola dana tersebut.7 Dengan demikian, dana yang diterima oleh perusahaan 

diinvestasikan sehingga hasil investasi seluruhnya menjadi penambah dana 

tabarru’. 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau suber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 

dimasa yang akan datang. Investasi dapat berkaitan dengan penanaman sejumlah 

dana pada aset riil seperti tanah, emas, rumah, dan aset riil lainnya atau pada 

sejumlah aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan surat berharga 

lainnya.8 Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman atau penempatan aset, 

baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil 

pendapatan atau akan meningkatan nilainya dimasa mendatang.  

Kegiatan pembiayaan dan investasi menurut syariah pada prinsipnya adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usha 

(emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha, dalam melakukan kegiatan 

usahanya dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat 

tertentu. Pada dasarnya kegiatan pembiayaan dan investasi sama dengan kegiatan 

usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Dengan demikian, 

                                                             
7 Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Nomor 108 Tahun 2010, hlm. 108. 
8 Erduardus Tandelili, Portopolio dan Investasi Teori dan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) 

hlm. 1. 
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premi yang didapatkan dari peserta asuransi sebagian dananya diinvestasikan. Hal 

ini akan mempengaruhi terhadap laba perusahaan. 

Laba merupakan kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi 

sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua 

transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode 

kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemiliknya.9. 

Laba atau penghasilan bersih sering kali digunakan sebagai ukuran kinerja atau 

sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan hasil investasi (return on 

invesment) atau laba per saham (earning per share). Unsur yang langsung berkaitan 

dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban.10  

Menurut pandangan Al-Ghazali, pengurangan margin keuntungan dengan 

mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya 

terjadinya peningkatan laba.11 Laba adalah pendapatan antara realisasi penghasilan 

yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan 

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan asumsi yang 

diperkuat oleh teori tersebut dapat dirumuskan bahwa semakin besar pengurang 

maka semakin kecil jumlah laba yang akan didapat oleh perusahaan, sebaliknya 

semakin kecil pengurang maka akan semakin besar jumlah laba yang akan didapat 

oleh perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan hubungan antara pendapatan dengan 

laba adalah searah atau positif, artinya dimana-mana pendapatan naik maka laba 

pun akan mengalami kenaikan.  

                                                             
9 Yayah Pudin Shatu, Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi Sistem Cepat Kebut Semalam 

Otodidak dan Tanpa Guru, (Jakarta: Pustaka Ilmu Setia, 2016), hlm. 68. 
10 Ikatan Akuntansi Indonesia Graha Akuntan, Stadar Akuntansi Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat), hlm.13. 
11 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikir Ekonomi Islam Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), hlm. 326. 
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Dari paparan di atas, untuk memperoleh laba perusahaan perlu dilihat 

kembali kegiatan operasional disuatu perusahaan apakah berjalan dengan baik atau 

tidak. Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto akan menjadi acuan untuk 

memecahkan masalah ini. Dengan adanya Pendapatan Premi dan Pendapatan 

Investasi Netto, apakah akan berpengaruh terhadap Laba Bersih Perusahaan disuatu 

perusahaan asuransi syariah. 

Dalam penelitian ini, penulis tertarik dengan objek penelitian pada PT. 

Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2014-2016 yang Pendapatan Premi dan 

Pendapatan Investasi Netto dapat mempengaruhi Laba Bersih Perusahaan. Sebagai 

gambaran, penulis menampilkan tabel dan grafik sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pendapatan Premi, Pendapatan Investasi Netto, dan Laba Bersih Perusahaan 

pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah  

Periode 2014-2016 

(dalam jutaan rupiah) 

 Pendapatan 

Premi 

Pendapatan 

Investasi Netto 
Laba Bersih 

Tahun Triwulan 

2014 I 10.742  292  15.503  

 II 21.585  707  5.578  

 III 32.596  1.265  6.857  

 IV 44.144  1.783  6.663  

2015 I 12.267  529  14.612  

 II 24.795  966  7.269  

 III 38.002  1.199  6.904  

 IV 52.027  1.845  6.725  

Dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1.1 

2016 I 22.612,19  826,21  24.471,15  

 II 37.515,56  1.768,93  7.386,19  

 III 49.250  2.998        10.646 

 IV 61.483,44  3.493,23  5.743,05  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Syariah 

Grafik 1.1 

Pendapatan Premi, Pendapatan Investasi Netto , dan Laba Bersih 

Perusahaan pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah  

Periode 2014-2016 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan PT. 

Asuransi Sinar Mas Unit Syariah memiliki rata-rata Laba Bersih dari periode 2014-

2016 adalah sebesar Rp. 9.863.000.000,- dengan Laba Bersih terendah yang tercatat 

terdapat pada triwulan ke-2 tahun 2014 atau per Juni 2014 yaitu sebesar Rp. 

5.578.000.000,- dan perolehan Laba Bersih tertinggi pada triwulan ke-1 tahun 2016 

atau per Maret 2016 yaitu sebesar Rp. 24.471.150.000,-. Pergerakan perolehan 

Laba Bersih tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun 
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eksternal perusahaan. Ketika Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto 

naik, maka Laba Bersih Perusahaan akan naik. Tetapi pada grafik di atas terlihat 

pada periode tertentu, Pendapatan Premi dan Pendapat Investasi Netto mengalami 

kenaikan justru perolehan Laba Bersih Perusahaan mengalami penurunan atau 

sebaliknya yang dimana keadaan tersebut tidak sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa apabila pendapatan mengalami kenaikan maka laba pun akan 

mengalami kenaikan. 

Pada kesempatan ini, penulis mengambil sampel perusahaan asuransi umum 

yang sudah mendapatkan izin unit usaha syariah karena diharapkan operasionalnya 

sesuai dengan syariah Islam seperti terhindar dari unsur riba dan gharar. Oleh 

karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam mengambil judul 

Pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto terhadap Laba 

Bersih Perusahaan pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah  

yang muncul diantaranya adalah  faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Selain itu apa saja usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam operasional perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba yang diharapkan oleh perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan.  

Dari latar belakang masalah dan beberapa masalah yang timbul di atas, 

dapat diambil rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi terhadap Laba Bersih secara 

parsial pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Investasi Netto terhadap Laba Bersih 

secara parsial pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-

2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto 

terhadap Laba Bersih secara simultan pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha 

Syariah periode 2014-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan menghasilkan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pendapatan Premi terhadap Laba Bersih 

secara parsial pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-

2016; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pendapatan Investasi Netto terhadap Laba 

Bersih secara parsial pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 

2014-2016; dan  

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pendapatan Premi dan Pendapatan 

Investasi Netto terhadap Laba Bersih secara simultan pada PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-2016. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanagn 

tambahan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan referensi terkait dengan asurasi 

syariah, serta penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan teori yang 

sudah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi yang membacanya untuk menjadi bahan 

perbandingan antara masalah-masalah yang terjadi pada masa lampau, masa 

sekarang dan masa yang akan datang tentang perusahaan asuransi syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan agar penulis dapat 

memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang asuransi syariah, 

serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang telah didapat di bangku 

kuliah (teoritis) ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu 

perusahaan. 

b) Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian ini diharpkan dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi untuk penelitian aau bahan ajar terkait dengan 

asuransi syaria’ah 

c) Bagi pihak perusahaan asuransi syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia terutama yang terkait dengan pendapatan premi, hasil investasi, 
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dan laba bersih perusahaan asuransi dan juga penelitian ini diharap dapat 

menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen untuk 

meningkatkan kinerja asuransi Sinar Mas Syariah khususnya dan Asuransi 

Unit Syariah  serta Asuransi Umum Syariah  lain pada umumnya. 

 

 


