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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini yang 

seiring dengan perkembangan jumlah pelaku ekonomi, perkembangan jumlah 

kebutuhan barang dan jasa, serta perkembangan jenis variasi kebutuhan barang 

dan jasa, maka kegiatan transaki dalam perekonomian juga dilakukan dengan 

adanya perantara dalam kegiatannya. Perantara pun dapat diartikan sebagai pelaku 

pasar dan dapat juga diartikan sebagai bangunan fisik pasar sebagai penghubung 

antara pihak yang memiliki surplus atau kelebihan barang dan jasa. Oleh karena 

itu, perantara ini dapat dikenal dengan istilah lembaga keuangan.  

Lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada dibidang 

keuangan dimana kegiatannya, apakah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya.
1
 Lembaga keuangan di 

Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian 

ini adalah asuransi. 

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank 

yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak 

dalam bidang layanan  jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi 

risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun risiko-risiko yang 
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dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti risiko kehilangan, risiko 

kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya. Asuransi 

atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 

dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memebrikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya sesorang yang dipertanggungkan.
2
 

Pandangan Islam dalam sistem perasuransian di satu sisi bisa 

menguntungkan bagi penanaman modal (dan tidak dirugikan), yang berujung 

status tabarru atau dana kebajikan. Akan tetapi, perlu disadari tidak semua 

asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum 

tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi. Yang menjadi titik tekan adalah 

sebuah perusahaan asuransi berdampak gharar, maisir, riba, bathil dan risywah. 

Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama 

didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas (keterbukaan) 

terhadap para tertanggung.
3
 

Perkembangan asuransi di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini 

menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi 

menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang 

mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi 
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di dalam kehidupannya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah 

perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri 

mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna 

asuransi.  

Melihat keadaan tersebut, membuat perusahaan asuransi semakin 

berkembang dan semakin diminati, juga melihat keadaan masyarakat Indonesia 

yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, maka perusahaan asuransi 

mengeluarkan asuransi unit syariah yang dimana keberadaannya pun semakin 

berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Berbagai perusahaan asuransi baik 

perusahaan asuransi di luar negeri atau dari Indonesia sendiri hampir seluruhnya 

memiliki produk asuransi syariah. Maka permintaan akan asuransi syariah akan 

semakin tinggi apabila dapat dijalankan sesuai prinsip syariah dan dapat 

disosialisasikan dengan baik.  

Asuransi syariah adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia 

dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi 

dalam hidup, baik dalam perjalanan kegiatan sehari-hari atau dalam aktivitas 

ekonomi. Sistem yang digunakan dalam asuransi syariah ini adalah sistem 

ta’awun dan tadhamun yaitu sistem yang bertujuan untuk menutupi kerugian 

peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada 

orang yang tertimpa musibah tersebut, dan penggantian tersebut berasal dari 

pembayaran premi mereka sendiri. Akad yang sesuai dengan syariah yang 

dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir 
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(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan 

maksiat. 
4
 

Perusahaan asuransi syariah harus menjadi perencanaan keuangan bagi 

masyarakat. Perusahaan harus meyakinkan bahwa mereka dapat merencanakan 

masa depan yang lebih dengan mengikuti asuransi.
5
 Salah satu upaya tersebut 

tercermin dalam bentuk informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan. 

Keuangan yang sehat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dalam 

segi aspek keuangannya.  

Jumlah perusahaan asuransi yang menjalankan usaha sesuai dengan 

prinsip syariah mencapai 48 perusahaan, baik termasuk perusahaan asuransi 

syariah penuh ataupun yang merupakan unit cabang asuransi syariah. Asuransi 

jiwa syariah terdapat 2 jenis perusahaan yaitu perusahaan asuransi umum dan 

jiwa, dimana terdapat 3 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan 2 perusahaan umum 

syariah. Dan unit umum syariah. 

Kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada dasarnya mempunyai 

tujuan utama yang ingin diraih yaitu laba yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Karena laba merupakan tolak ukur yang mengambarkan tingkat 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Setiap perusahaan 

tentunya selalu mengharapkan laba yang setiap tahunnya terus meningkat. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya laba adalah beban. 
6
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Laba sebuah perusahaan asuransi adalah laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan dari investasi dana peserta asuransi yang dikumpulkan setiap kali 

peserta membayar premi. Adapun premi yang dibayarkan peserta asuransi ini 

dikumpulkan oleh perusahaan yang nantinya akan di berikan kepada peserta 

asuransi ketika peserta asuransi tersebut mengalami musibah yang dimana disebut 

dengan pembayaran klaim. Sedangkan beban-beban yang mempengaruhi laba 

pada objek penelitian ini yaitu pembayaran klaim, klaim yang ditanggung 

reasuransi dan pihak lain, jumlah klaim yang masih harus dibayar, klaim yang 

masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan  beban penyisihan teknis. 

Beban asuransi merupakan pemberian hak yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi kepada peserta asuransi yang dananya berasal dari premi yang peserta 

asuransi bayarkan kepada perusahaan asuransi setiap bulannya. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi laba yang diambil dalam penilitian ini adalah pembayaran 

klaim karena pembayaran klaim memiliki kontribusi paling besar dalam 

mempengaruhi laba. Pembayaran klaim adalah pemberian hak berupa dana 

kepada peserta asuransi ketika peserta asuransi mengalami musibah, apabila 

semakin banyak peserta asuransi mengalami musibah maka semakin besar dana 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pembayaran klaim naik maka surplus 

netto asuransi akan turun.  

Beban penyisihan teknis merupakan penyisihan dalam pemberian hak 

yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi untuk 

mendapatkan keuntungan bagi perusahaan asuransi tersebut. Adapun jenis yang 

beban yang disisihkan yaitu, penyisihan kontribusi, penyisihan klaim, pencatatan 
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atas risiko bencana dan penyisihan ujrah. Karena beban penyisihan teknis juga 

dipengaruhi oleh besarnya pembayaran klaim, maka apabila beban penyisihan 

teknis naik maka surplus netto asuransi yang diperoleh perusahaan asuransi akan 

turun. 

Untuk melihat kenaikan dan penurunan yang terjadi, di bawah ini 

dicantumkan perubahan pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis dan 

surplus netto asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah, tahun 2014-

2016 dalam periode triwulan : 

Tabel 1.1 

Laporan Keuangan  

Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan Teknis dan Surplus Netto 

Asuransi PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah  

 

(Dalam Jutaan Rupiah)  

Tahun   
Tri-

wulan 

Pembayaran 

Klaim 

 Beban 

Penyisihan 

Teknis 

 Surplus 

Netto 

Asuransi 

 

2014 

I 9449  191  1786  

II 20667 ↑ 687 ↑ 1845 ↑ 

III 31816 ↑ 2983 ↑ 239 ↓ 

IV 44946 ↑ 5176 ↑ 3099 ↑ 

2015 

I 12091 ↓ 920 ↓ 198 ↓ 

II 23557 ↑ 71 ↓ 2880 ↑ 

III 32208 ↑ 4230 ↑ 3481 ↑ 

IV 45061 ↑ 6550 ↑ 3695 ↑ 

2016 

I 14360.96 ↓ 1875.78 ↓ 7971.46 ↑ 

II 27900.08 ↑ 3893.58 ↑ 7772.74 ↓ 

III 37918 ↑ 5069 ↑ 8670 ↑ 

IV 49995.07 ↑ 7644.41 ↑ 6905.27 ↓ 
Sumber : Laporan Keuangan Publikasi PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

Periode 2014-2016  
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Berdasarkan tabel di atas, peneliti melihat bahwa tidak setiap penurunan 

surplus netto asuransi diikuti dengan penurunan dari pembayaran klaim dan beban 

penyisihan teknis. Tetapi ada kalanya dimana pembayaran klaim, beban 

penyisihan teknis dan surplus netto asuransi mengalami kenaikan dan penurunan 

secara bersamaan. Pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis menunjukkan 

tingkat kemampuan perusahaan asuransi dalam menjalankan usaha pokoknya, jika 

pembayaran klaim dan beban penyisihan teknik naik maka perusahaan asuransi 

dengan baik mengalami masalah dalam mengelola dana dan usaha pokoknya. 

Naiknya pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis akan berdampak kepada 

naiknya surplus netto asuransi, begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 1.1, pada triwulan I tahun 2014, pembayaran klaim dan 

beban penyisihan teknis sebesar Rp 9.449.000.000 dan Rp 191.000.000, 

sedangkan surplus netto asuransi sebesar Rp 1.786.000.000. pada triwulan II 

tahun 2014, pembayaran klaim, beban penyisihan teknis dan surplus netto 

asuransi mengalami peningkatan secara bersamaan yaitu menjadi Rp 

20.667.000.000, Rp 687.000.000 dan Rp 1.845.000.000. Pada triwulan III tahun 

2014, pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis mengalami peningkatan 

menjadi Rp 31.816.000.000 dan Rp 2.983.000.000, sedangkan surplus netto 

asuransi mengalami penurunan menjadi Rp 239.000.000. Pada triwulan IV tahun 

2014, pembayaran klaim, beban penyisihan teknis dan surplus netto asuransi 

mengalami peningkatan secara bersamaan yaitu menjadi Rp 44.946.000.000, Rp 

5.176.000.000 dan Rp 3.099.000.000. 
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Pada triwulan I tahun 2015, pembayaran klaim, beban penyisihan teknis 

dan surplus netto  asuransi mengalami penurunan secara bersamaan yaitu menjadi 

Rp 12.091.000.000, Rp 920.000.000 dan Rp 198.000.000. Pada triwulan II tahun 

2015, pembayaran klaim mengalami peningkatan sebesar Rp 23.557.000.000, 

sedangkan beban penyisihan teknis mengalami penurunan sebesar Rp 71.000.000 

dan surplus netto asuransi mengalami peningkatan sebesar Rp 2.880.000.000. 

pada triwulan III tahun 2015, pembayaran klaim, beban penyisihan teknis dan 

surplus netto asuransi mengalami peningkatan secara bersamaan yaitu menjadi Rp 

32.208.000.000, Rp 4.230.000.000 dan Rp 3.481.000.000. Pada triwulan IV tahun 

2015, pembayaran klaim, beban penyisihan teknis dan surplus netto asuransi 

mengalami peningkatan secara bersamaan yaitu menjadi Rp 45.061.000.000, Rp 

6.550.000.000 dan Rp 3.695.000.000. 

Pada triwulan I tahun 2016 pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis 

mengalami penurunan menjadi Rp 14.360.096.000.000 dan Rp 1.875.078.000.000 

sedangkan surplus netto asuransi mengalami peningkatan menjadi Rp 

7.971.046.000.000. Pada triwulan II tahun 2016, pembayaran klaim dan beban 

penyisihan teknis mengalami peningkatan menjadi Rp 27.900.008.000.000 dan Rp 

3.893.058.000.000, sedangkan surplus netto asuransi mengalami penurunan 

menjadi 7.772.074.000.000. Pada triwulan III tahun 2016, pembayaran klaim, 

beban penyisihan teknis dan surplus netto asuransi mengalami peningkatan secara 

bersamaan yaitu menjadi Rp 37.918.000.000, Rp 5.069.000.000 dan Rp 

8.670.000.000. Pada triwulan IV tahun 2016, pembayaran klaim dan beban 

penyisihan teknis mengalami peningkatan menjadi Rp 49.995.007.000.000 dan Rp 
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7.644.041.000.000, sedangkan surplus netto asuransi mengalami penurunan 

menjadi 6.905.027.000.000.  

Pembayaran klaim tertinggi yaitu pada triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp 

49.995.007.000.000 dan yang terendah pada triwulan I tahun 2014 sebesar 

9.449.000.000. Beban penyisihan teknis yang tertinggi yaitu pada triwulan IV 

tahun 2016 sebesar Rp 7.644.041.000.000 dan yang terendah pada triwulan I 

tahun 2015 sebesar Rp 71.000.000. Surplus netto asuransi yang tertinggi yaitu 

pada triwulan I tahun 2016 sebesar Rp 7.971.046.000.000 dan yang terendah pada 

triwulan I tahun 2015 sebesar Rp 198.000.000. Fenomena fluktuasi ini dapat 

dilihat pada grafik berikut : 

Gafik 1.1 

Laporan Keuangan 

Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan Teknis dan Surplus Netto 

Asuransi PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah  

 

 Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan bahwa pembayaran klaim, beban 

penyisihan teknis dan surplus netto asuransi mengalami fluktuasi. Secara garis 

besar, pemnayaran klaim terlihat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana 
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pembayaran klaim tertinggi berada pada triwulan IV di setiap tahunnya. Begitu 

juga dengan pembayaran klaim terendah selalu berada pada triwulan I di setiap 

tahunnya. Beban penyisihan teknis memiliki kedudukan lebih rendah di atas 

surplus netto asuransi setelah sempat berada di bawah ketika awal tahun 2014. 

Begitu juga sebaliknya, surplus netto asuransi selalu berada di bawah beban 

penyisihan teknis setelah sempat berada di atas ketika awal tahun 2014.  

 Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa data yang menunjukkan 

perbedaan dari apa yang telah disebutkan bahwa apabila pemabayaran klaim dan 

beban penyisihan teknis naik maka akan berdampak pada turunnya surplus netto 

asuransi, begitu juga sebaliknya. Seperti halnya pada triwulan II tahun 2014, 

pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis mengalami peningkatan dari Rp 

9.449.000.000 menjadi Rp 20.667.000.000 dan Rp 191.000.000 menjadi 

687.000.000, sedangkan surplus netto asuransi mengalami peningkatan dari Rp 

1.786.000.000 menjadi Rp 1.845.000.000. hal ini menunjukkan kenaikan pada 

pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis tidak diikuti dengan penurunan 

surplus netto asuransi. Sama halnya dengan triwulan IV tahun 2014, kenaikan 

pembayaran klaim dari Rp 31.816.000.000 menjadi Rp 44.946.000.000 dan 

kenaikan beban penyisihan teknis dari Rp 2.983.000.000 menjadi Rp 

5.176.000.000 tidak diikuti dengan penurunan surplus netto asuransi, surplus 

netto asuransi mengalami kenaikan dari Rp 239.000.000 menjadi Rp 

3.099.000.000.  

  Berbeda dengan triwulan III tahun 2015, kenaikan pembayaran klaim dan 

beban penyisihan teknis tidak diikuti dengan penurunan surplus netto asuransi. 
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Pembayaran klaim mengalami kenaikan dari Rp 23.557.000.000 menjadi Rp 

32.208.000.000 beban penyisihan teknis mengalami kenaikan pula dari 

71.000.000 menjadi Rp 4.230.000.000 dan surplus netto asuransi mengalami 

kenaikan dari Rp 2.880.000.000 menjadi 3.481.000.000. sama halnya dengan 

triwulan IV tahun 2015, kenaikan pembayaran klaim dari Rp 32.208.000.000 

menjadi Rp 45.061.000.000 kenaikan beban penyisihan teknis dari Rp 

4.230.000.000 menjadi Rp 6.550.000.000 tidak diikuti dengan penurunan surplus 

netto asuransi, surplus netto asuransi mengalami kenaikan dari Rp 3.481.000.000 

menjadi Rp 3.695.000.000. hal yang sama juga terjadi pada triwulan III tahun 

2016 Pembayaran klaim mengalami kenaikan dari Rp 27.900.008.000.000 

menjadi Rp 37.918.000.000 beban penyisihan teknis mengalami kenaikan pula 

dari 3.893,058.000.000 menjadi Rp 5.069.000.000 dan surplus netto asuransi 

mengalami kenaikan dari Rp 7.772.074.000.000 menjadi 8.670.000.000. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara teori dan data pada 

laporan keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2014-2016 

mengenai perolehan beban yang tidak berbanding lurus dengan surplus netto. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyeluruh 

mengenai obyek di atas dan dituangkan menjadi sebuah penelitian yang berjudul 

Pengaruh Pembayaran Klaim Dan Beban Penyisihan Teknis Terhadap Surplus 

Netto Asuransi di PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2014-2016. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat 

dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian :  
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1. Seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim terhadap Surplus Netto Asuransi 

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

2. Seberapa besar pengaruh Beban Penyisihan Teknis terhadap Surplus Netto 

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

secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan Teknis 

teradap Surplus Netto Asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

periode 2014-2016 secara simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menjelaskan pengaruh Pembayaran Klaim terhadap Surplus Netto 

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

secara parsial. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh Beban Penyisihan Teknis teradap Surplus Netto 

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

secara parsial. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan 

Teknis teradap Surplus Netto Asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah periode 2014-2016 secara simultan. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap hasil dari penelitian yang telah disusun ini memiliki 

beberapa kegunaan bagi pihak-pihak terkait yang akan melakukan penelitian yang 
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sama dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Kegunaan Secara Teoritis  

Penelitian ini digunakan untuk menambah wacana keilmuan tentang 

ekonomi islam, khususnya mengenai lembaga keuangan non bank. Selain itu, 

penelitian ini juga digunakan untuk menganalisis suatu data yang nantinya sebagai 

pembanding bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan bahasan 

dan tema yang sama. 

2. Kegunaan Secara Parsial  

a. Bagi pihak PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan masukan agar lebih memperhatikan perolehan beban 

asuransi, khususnya pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis yang 

berpengaruh terhadap besarnya surplus netto asuransi. Dengan demikian, 

diharapkan dengan meningkatnya surplus netto asuransi, maka 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan bertahan lama.  

b. Bagi lingkungan akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pembayaran klaim 

dan beban penyisihan teknis dan surplus netto asuransi. 

c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber informasi 

yang dapat menambah pemahaman mengenai hubungan pembayaran 

klaim dan beban penyisihan teknis suatu perusahaan asuransi yang dapat 

berpengaruh pada perolehan surplus netto asuransi pada setiap tahunnya.  


