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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari risiko, karena tidak 

seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. 

Namun, manusia wajib berusaha agar dapat memperkecil risiko dan juga dampak 

keuangan yang mungkin akan timbul. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita 

inginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan lembaga keuangan yang 

mampu menanggung risiko tersebut. 

 Lembaga keuangan diartikan sebagai perusahaan yang berada dibidang 

keuangan dimana kegiatannya, apakah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana saja atau mungkin kedua-duanya.
1
 Adapun 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 perusahaan asuransi.  

 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 
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diri mereka. Asuransi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, asuransi 

konvensional dan asuransi syariah.  

 Asuransi syariah atau lebih dikenal dengan at-ta'min, takafful atau 

tadhamun yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 

orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 

(perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2
 Adapun akad yang dimaksud adalah 

yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba, zhulm 

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3
   

 PT. Asuransi Sinar Mas merupakan salah satu perusahaan asuransi yang 

didirikan pada tahun 1985 di Jakarta. Perusahaan yang telah tumbuh sebagai 

penyedia produk asuransi terbesar di industri asuransi nasional. PT. Asuransi 

Sinar Mas memberikan kepuasan bagi para nasabah dengan berbagai macam 

produk asuransi dan pelayanan yang di sediakannya.
4
  

 Dalam melaksanakan fungsinya, setiap perusahaan perlu memperhatikan 

pemasukan dan pengeluaran agar tidak terdapat kesenjangan di antara keduanya, 

jangan sampai pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukannya, 

begitupun sebaliknya. Pengeluaran disebut juga dengan beban. Beban (expense) 

merupakan pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih 

sebelum pajak pada laporan laba/rugi. 
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 Beban yang ada pada asuransi syariah adalah beban klaim dan beban 

operasional. Beban klaim merupakan kewajiban tertanggung untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada penanggung atas kerugian yang diderita oleh 

tertanggung baik itu kerugian kecelakaan, kematian, dan lain-lain. Sedangkan  

beban operasional merupakan segala bentuk pengeluran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menjaga agar usahanya terus berjalan.
5
  

 Beban klaim dan beban operasional merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari oleh pihak asuransi. Teori menyatakan bahwa beban merupakan 

pengurang pendapatan untuk memperoleh laba. Ini berarti jika beban klaim 

rendah, laba yang diperoleh akan tinggi dan jika beban tinggi maka laba yang 

akan diperoleh.
6
 Menurut Jopie Jusuf (2008:35), bila perusahaan dapat menekan 

biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. 

Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya maka akan 

mengakibatkan menurunnya laba bersih.
7
 

 Laba berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah ialah hasil laporan laba 

rugi yang merupakan laporan kinerja yang memuat dari selisih pendapatan dan 

beban-beban. Kemampuan perusahaan yang diharapkan dapat menanggung beban 

yang paling minimum dan memperoleh pendapatan yang optimum. Sedangkan 

definisi laba bersih ialah selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh 
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pengeluaran untuk suatu periode tertentu setelah dikuarangi pajak penghasilan 

yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.
8
 

 Beban Klaim berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan, karena 

semakin banyak dana tabbaru yang dikeluarkan untuk membiayai klaim, maka 

sedikit pula dana yang diinvestasikan. Begitu pula dengan beban operasional 

berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan, karena beban operasional 

merupakan beban yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan guna menjaga 

perusahaan agar tetap berjalan sesuai fungsinya. Hal ini tentu berdampak pada 

menurunnya hasil investasi, secara otomatis bagi hasil investasi yang menjadi hak 

perusahaan juga ikut menurun.  

 Untuk melihat kenaikan dan penurunan yang terjadi, di bawah ini 

dicantumkan perubahan beban klaim, beban operasional, dan laba bersih asuransi 

pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah, tahun 2015-2019 dalam periode 

triwulan: 

Tabel 1.1  

Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba Bersih 

Pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2015-2019 

(dalam jutaan rupiah)  

Periode Triwulan Beban  

Klaim 

 Beban 

 Operasional 

 Laba  

Bersih 

 

2015 I 12.069  7.731  14.612  

II 21.915 ↑ 5.478 ↓ 7.269 ↓ 

III 34.251 ↑ 4.163 ↓ 6.904 ↓ 

IV 48.332 ↑ 4.930 ↓ 6.725 ↓ 

2016 I 14.640,73 ↓ 9.324,72 ↑ 24.471,73 ↑ 

Dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1.1 

 II 5.932,47 ↓ 29.742,82 ↑ 7.386,19 ↓ 

III 40.580 ↑ 3.683 ↓ 10.646 ↑ 

IV 54.578,17 ↑ 4.119,25 ↑ 5.743,05 ↓ 

2017 I 13.751,72 ↓ 9.082,18 ↑ 19.697,48 ↑ 

II 25.408,13 ↑ 14.174,69 ↑ 29.954,45 ↑ 

III 41.164,35 ↑ 22.411,99 ↑ 47.854,17 ↑ 

IV 54.417,66 ↑ 46.051,52 ↑ 44.266,26 ↓ 

2018 I 17.962,91 ↓ 12.445,42 ↓ 11.937,27 ↓ 

II 32.142,02 ↑ 15.412,61 ↑ 18.142,12 ↑ 

III 49.975,18 ↑ 18.151,61 ↑ 28.794,95 ↑ 

IV 65.478,26 ↑ 16.003,30 ↓ 26.299,07 ↓ 

2019 I 14.898,80 ↓ 10.474,90 ↓ 10.435,58 ↓ 

II 33.720,59 ↑ 17.357,24 ↑ 24.618,59 ↑ 

III 54.034,24 ↑ 25.193,53 ↑ 29.488,37 ↑ 

IV 66.712,04 ↑ 32.197,37 ↑ 38.496,53 ↑ 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa beban klaim, beban 

operasional, dan laba bersih mengalami fluktuasi yang berubah-ubah disetiap 

tahunnya. Pada tahun 2015 triwulan kedua dan triwulan ketiga beban klaim 

mengalami kenaikan masing-masing sebesar 9.846, 12.336. Namun pada beban 

operasional mengalami penurunan masing-masing sebesar 2.253, 1.315. 

Begitupun dengan laba bersih mengalami penurunan masing-masing sebesar 

7.343, 365. 

 Pada tahun 2016 triwulan pertama beban klaim mengalami penurunan 

sebesar 33.691,27. Namun pada beban operasional mengalami kenaikan sebesar 

4.394,72. Begitupun dengan laba bersih yang mengalami kenaikan sebesar 

17.746,73. Pada triwulan kedua beban klaim mengalami penurunan sebesar 



 

 

8.708,26. Namun pada beban operasional mengalami kenaikan sebesar 20.418,1. 

Laba bersih mengalami penurunan sebesar 17.085,54. Pada triwulan ketiga beban 

klaim mengalami kenaikan sebesar 34.647,53. Namun pada beban operasional 

mengalami penurunan sebesar 26.059,82. Laba bersih mengalami kenaikan 

sebesar 3.259,81. 

 Pada tahun 2017 triwulan pertama beban klaim mengalami penurunan 

sebesar 40.826,45. Namun beban operasional mengalami kenaikan sebesar 

4.962,93. Begitupun dengan laba bersih mengalami kenaikan sebesar 13.954,43. 

Pada triwulan kedua dan ketiga beban klaim mengalami kenaikan masing-masing 

sebesar 11.656,41, 15.756,22. Diikuti dengan beban operasional yang mengalami 

kenaikan masing-masing sebesar 5.092,51, 8.237,3. Begitupun dengan laba bersih 

yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10.256,97, 17.899,72.  

 Pada tahun 2018 triwulan pertama beban klaim, beban operasional dan 

laba bersih mengalami penurunan masing-masing sebesar 36.454,75, 33.606,1 dan 

32.328,99. Pada triwulan kedua dan ketiga beban klaim mengalami kenaikan 

masing-masing sebesar 14.179,11,  17.833,16. Diikuti dengan beban operasional 

yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2.967,19, 2.739. Begitupun 

dengan laba bersih yang mengalami kenaikan sebesar 6.204,85, 10.652,83. Pada 

triwulan keempat beban klaim mengalami kenaikan sebesar 15.503,08. Namun 

terjadi penurunan pada beban operasional sebesar 2.148,31. Begitupun dengan 

laba bersih mengalami penurunan sebesar 2.495.88. 

 Pada tahun 2019 triwulan pertama beban klaim, beban operasional dan 

laba bersih mengalami penurunan masing-masing sebesar 50.579,46 , 5.528,4 dan 



 

 

15.863,49. Pada triwulan kedua hingga triwulan keempat beban klaim, beban 

operasional dan laba bersih mengalami kenaikan. Beban klaim mengalami 

kenaikan masing-masing sebesar 18.821,79 , 20.313,65 dan 12.677,8. Beban 

operasional mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6.882,34 , 7.836,29  dan 

7.003,74. Laba bersih mengalami kenaikan masing-masing sebesar 14.183,01 , 

4.869,78 dan 9.008,16. 

 Berikut peneliti sajikan dalam bentuk grafik untuk melihat data jumlah 

antara Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba Bersih pada PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Syariah Periode 2015-2019 per Triwulan. 

Grafik 1.1 

Jumlah Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba Bersih  

pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

Periode 2015-2019 per Triwulan 

 

 Berdasarkan grafik diatas terlihat antara beban klaim, beban operasional 

dan laba bersih terus mengalami naik turun atau masih bersifat fluktuatif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa beban klaim dan beban operasional memiliki 

pengaruh yang relatif besar terhadap laba bersih.  Adanya data yang menunjukan 
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beberapa masalah, di antaranya yaitu pada tahun 2015 triwulan ke II dan triwulan 

ke III, ketika beban operasional mengalami penurunan sedangkan laba bersih 

mengalami penurunan. 

 Pada tahun 2016 triwulan ke I, ketika beban operasional mengalami 

kenaikan sedangkan laba bersih mengalami kenaikan. Pada triwulan ke II, ketika 

beban klaim mengalami penurunan sedangkan laba bersih mengalami penurunan. 

Pada triwulan ke III, ketika beban klaim mengalami kenaikan sedangkan laba 

bersih mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 triwulan ke I, ketika beban 

operasional mengalami kenaikan sedangkan laba bersih mengalami kenaikan. 

Pada triwulan II dan ke III, ketika beban klaim, beban operasional dan laba bersih 

mengalami kenaikan secara bersamaan. 

 Pada tahun 2018 triwulan ke I, ketika beban klaim, beban operasional dan 

laba bersih mengalami penurunan secara bersamaan. Pada triwulan ke II dan ke 

III, ketika beban klaim, beban operasional dan laba bersih mengalami kenaikan 

secara bersamaan. Pada triwulan ke IV, ketika beban operasional mengalami 

penurunan sedangkan laba bersih mengalami penurunan. Pada tahun 2019 

triwulan ke I, ketika beban klaim, beban operasional dan laba bersih mengalami 

penurunan secara bersamaan. Sedangkan pada triwulan ke II hingga triwulan ke 

IV beban klaim, beban operasional dan laba bersih mengalami kenaikan secara 

bersamaan.  

 Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti menemukan adanya data yang 

menunjukan ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dengan teori yang telah 

diuraikan sebelumnya, yaitu ketika beban klaim dan beban operasional mengalami 



 

 

peningkatan maka laba bersih akan mengalami penurunan. Begitu pula ketika 

beban klaim dan beban operasional mengalami penurunan maka laba bersih akan 

mengalami peningkatan. Hal tersebut menarik perhatian Peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul Pengaruh Beban Klaim dan 

Beban Operasional Terhadap Laba Bersih  pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah Periode 2015-2019. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah  

 Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi bahwa 

Beban Klaim dan Beban Operasional memiliki keterkaitan dan diduga memiliki 

pengaruh terhadap Laba Bersih di PT. Sinar Mas Unit Syariah. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Beban Klaim secara parsial terhadap Laba Bersih 

pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah periode 2015-2019?  

2. Seberapa besar pengaruh Beban Operasional secara parsial terhadap Laba 

Bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah periode 2015-2019?  

3. Seberapa besar pengaruh Beban Klaim dan Beban Operasional secara 

simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

periode 2015-2019?  

 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Klaim secara parsial 

terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah periode 

2015-2019; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Operasional secara 

parsial terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

periode 2015-2019; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Klaim dan Beban 

Operasional secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Syariah periode 2015-2019. 

 

D. Kegunaan Penlitian  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Mendeskripsikan pengaruh beban klaim dan beban operasional secara 

simultan terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

periode 2015-2019;  

b. Memperkuat peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh beban 

klaim dan beban operasional secara simultan terhadap laba bersih pada 

PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah;  



 

 

c. Mengembangkan konsep dan teori beban operasional dan beban klaim 

serta pengaruhnya terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas 

Unit Syariah; 

d. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba Bersih. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi pihak asuransi menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam mengendalikan beban klaim dan beban 

operasional serta pengaruhnya terhadap laba bersih;  

b. Bagi masyarakat, sebagai bahan untuk memberikan informasi mengenai 

asuransi dan berbagai jenis manfaat dalam memberikan perlindungan 

yaitu perlindungan jiwa,kesehatan,material dan lainya dimasa yang akan 

datang serta keuntungan yang didapatkan dalam melakukan asuransi;  

c. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

 


