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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu yaitu: Husnul 

Khotimah, dengan judul skripsi Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Investasi dan 

Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah  di Asuransi 

Kerugian Sinarmas Cabang Syariah. (Program S-1 Muamalat) Universitas Islam 

Jakarta. Setelah di uji dengan beberapa analisis bahwa skripsi ini menyimpulkan 

bahwa premi, klaim, hasil investasi dan underwriting  secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba pada 

perusahaan asuransi kerugian PT. Sinar Mas Cabang Syariah. Dari keempat 

variabel tersebut dinyatakan bahwa nilai yang paling besar pengaruhnya terdapat 

pada premi. Variabel premi mempunyai nilai sig 0,000 nilai ini lebih kecil dari 

0,005 nilai dari ketentuan 5%. Setelah di uji bersama-sama maka variabel premi, 

klaim, hasil investasi dan underwriting terhadap laba besih mempunyai pengaruh 

yang signifikan. 

Kemudian dilatarbelakangi oleh Sabrina Hawarin, dengan judul skripsi 

Analisis Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Laba 

Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia Tahun 2007-2011. (Program S-1 Studi 

Ilmu Administrasi Niaga) Universitas Indonesia. Skripsi ini menyimpulkan bahwa 

variabel premi berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi umum, semakin 

besar pendapatan premi yang dimiliki semakin besar laba perusahaan asuransi 
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umum. Variabel investasi juga berpengaruh terhadap laba karena semakin banyak 

harta yang dicadangkan maka laba akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husnul Khotimah diamana 

premi, klaim, hasil investasi dan underwriting terhadap laba perusahaan asuransi 

syariah. 

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat setiap tahunnya, 

asuransi syariah juga mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dimana dengan 

berkembangnya teknologi dan ekonomi yang semakin maju ada kemungkinan 

risiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar. Untuk menghadapi 

risiko yang datangnya tidak diduga, maka sekarang para pengusaha atau 

perseorangan melakukan pertanggungan-pertanggungan atas barang, jiwa, 

kebakaran, kehilangan, ataupun kerugian-kerugian yang lainnya. Dimana 

pengusaha atau perseorangan yang khawatir akan mengalami kerugian dengan 

orang yang menanggung suatu risiko maka akan diadakan suatu perjanjian 

pertanggungan. Perjanjian pertanggungan merupakan suatu perjanjian timbal balik 

yang senilai, di mana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban 

untuk membayar premi yang bersarnya telah ditentukan oleh penanggung. 

Sedangkan penanggung sendiri mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian 

yang diderita oleh tertanggung.
1
 

Asuransi yang didahului oleh asuransi konvensional, sekarang muncul 

asuransi syariah yang mampu menarik pengusaha atau perseorangan untuk 

menjadi peserta asuransi karena asuransi syariah beroprasional secara Islam. 

                                                           
1
 Abdul. Gofar, “Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas Terhadap 

Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi di Indonesia Tahun 2012”, dalam http://digilib.uin-

suka.ac.id/htm.. Diakses tanggal 17 Mei 2017 

http://digilib.uin-suka.ac.id/htm
http://digilib.uin-suka.ac.id/htm
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Pandangan falsafah asuransi Islam adalah penghayatan terhadap semangat saling 

bertanggung jawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan 

masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.
2
 

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh 

peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia 

mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang 

bersedia menerima risiko itu disebut penanggung (insurer). Ia mau melakukan hal 

itu tentu bukanlah semata-mata demi kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya 

yang memang tidak pernah ada, tetapi karena ia melihat dalam usaha ini terdapat 

celah untuk mengambil keuntungan. Perusahaan asuransi sebagai pihak 

penanggung dapat menilai besar atau kecilnya suatu risiko pada pihak tertanggung 

(insured) bila terjadi atau yang menimpa seseorang. Berdasarkan besar kecilnya 

risiko yang dihadapi oleh penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan 

klaim yang akan diterimanya. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat 

menghitung besarnya penggantian kerugian.
3
 

Oleh karena itu, menteri keuangan menurunkan Surat Keputusan Menteri 

keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah 

semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan 

penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi 

perusahaan.
4
 Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan 

untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegaiatan 

pembiayaan lembaga keuangan. Di dalam kegiatannya usaha lembaga keuangan 

                                                           
2
 Wirdyaningsih. dkk, Bank  dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2005), hlm. 184.  
3
 Zainudin, Hukum Asuransi Syariah,cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm. 

2. 
4
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan 11, (Depok : PT. 

Rajagrafindo, 2012), hlm. 262 
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bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan 

distribusi barang dan jasa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga keuangan 

syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, 

mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap istituisi 

dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integrital dari sistem syariah 

yang bertujuan membantu pencapaian sosio ekonomi masyarakat Islam. Di 

Indonesia, lembaga keuangan ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: Lembaga 

keuangan bank dan Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank 

terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, BPR sedangkan Lembaga keuangan bukan 

bank terdiri dari Asuransi, Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan 

Pinjam, Pegadaian, Anjak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun.  

Di Indonesia pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut: 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 

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembiayaan 

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan 

oleh perusahan asuransi.
5
  

                                                           
5
 Ibid, hlm. 261. 
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Mengacu kepada penjelasan di atas asuransi merupakan saling tolong 

menolong antara peserta asuransi dengan peserta asuransi yang lainnya dengan 

cara mengumpulkan uang premi. Premi adalah cicilan yang dilakukan oleh peserta 

kepada pihak asuransi dengan nominal yang sudah disepakati di awal. Pihak 

asuransi hanya mengelola uang premi peserta asuransi saja. Tolong menolong 

tersebut dilakukan pada saat tertanggung mengalami kerugian yang cukup besar 

maka tertanggung menyandarkan dirinya kepada penanggung untuk meminta 

penggantian kerugian. Kerugian tersebut bisa kerugian kebakaran, kecelakaan, 

kehilangan ataupun kematian atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.  

Dalam perjanjian asuransi, di mana tertanggung dan penanggung mengikat 

suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing perusahaan asuransi 

membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus 

dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai 

risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung maupun penanggung. Semakin besar 

risiko, semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya semakin kecil 

risiko, maka semakin kecil premi yang harus dibayar. 

Perkembangan perasuransian yang pertama kali dilakukan adalah di 

Islamic Inssurance Co. Ltd. di Sundan tahun 1979, kemudian Islamic Arab 

Isurance Co. Ltd. di Saudi Arabia tahun 1979, kemudian Dar al-Maal al-Islami di 

Geneca Swiss tahun 1983, selanjutnya Takaful Islamic di Luxemburg Eropa pada 

tahun 1983 dan lembaga asuransi sejenisnya di negara-negara muslim kawasan 

Asia Tenggara seperti Islamic Asurance di Malaysia dan di Brunai Darusalam. 

Sekian banyak lembaga asuransi yang berdasarkan syariah, diketahui bahwa 

asuransi syariah yang dianggap paling pesat perkembangannya terjadi di 
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Malaysia, di mana mengalami rasio peningkatan aset dan permodalan berikut 

keuntungannya lebih besar dari dana investasi yang diperoleh. Tampak bahwa 

tingkat partisipasi masyarakat muslim di Malaysia sangat antusias memanfaatkan 

pelayanan jasa asuransi syariah. 

Asuransi syariah pertama kali di Indonesia, dilatarbelakangi dengan 

sebuah pertemuan yang dilakukan oleh wakil dari Yayasan Abdi Bangsa (YAB), 

Bank Muamalah Indonesia (BMI), dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (AJTM) 

dalam sebuah Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Tim 

tersebut berupaya merumuskan rancangan awal pembentukan lembaga asuransi 

yang berdasarkan syariah. Disamping itu, pembentukan lembaga asuransi takaful 

mutlak dibutuhkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMT) sebagai mitra usaha 

untuk mendukung permodalan dan pengembangan ekonomi syariah. 

Perkembangan selanjutnya usaha pendirian Asuransi Takaful juga 

ditujukan untuk meningkatkan kepercayan masyarakat terhadap lembaga 

keuangan syariah. Proses pembentukan Asuransi Takaful di Indonesia dilakukan 

melalui beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan studi banding oleh lima 

orang anggota TEPATI ke Malaysia pada tanggal 7-10 September 1993. Hal 

demikian dilakukan dengan asumsi bahwa Malaysia merupakan negara ASEAN 

pertama yang mempraktekkan asursansi berdasarkan prinsip syariah tepatnya 

sejak Agustus 1985. 

Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan persiapan pembentukan asuransi 

takaful melalui berbagai lokakarya dan seminar. Salah satunya adalah seminar 

nasional di Hotel Indonesia yang mengahdirkan beberapa pakar ekonomi syariah. 

Dalam forum seminar itu, muncul gagasan bagi upaya percepatan pembentukan 

Asuransi Takaful pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebagai langkah konkrit dari 



7 

 
 

hasil lokakarya dan seminar tentang asuransi takaful, kemudian dibentuklah PT. 

Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai holding company pada tanggal 24 

Februari 1994. STI merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa 

asuransi yang membawahi dua buah perusahaan jasa asuransi lainnya yakni PT. 

Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU).  

Selama proses pembentukan tahap kedua tersebut, PT. Asuransi Takaful 

Keluarga (ATK) yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan izin 

operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Kep. 

385/KMK. 017/1994 pada tanggal 4 Agustus 1994. PT. Asuransi Takaful 

Keluarga ini diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yakni Mar’ie 

Muhammad di Hotel Syahid Jaya Jakarta. Sedangkan Asuransi Takaful Umum 

(ATU) diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995 dengan izin operasional Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 247/KMK.017/1995. 

PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) ini diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT 

B.J. Habibie di Hotel Shangrilla Jakarta. 

Selanjutnya, pada tahapan ketiga mulai dilakukan upaya pengembangan 

segmentasi lembaga-lembaga asuransi sejenis di berbagai wilayah dan daerah di 

Indonesia. Hal ini dilakukan agar sosialisasi dan percepatan pengembangan 

lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada bidang jasa keuangan 

perbankan, tetapi juga mencakup semua instrumen lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank.
6
 Demikian juga agar penduduk bangsa Indonesia lebih antusias 

dengan asuransi syarah tetapi tidak dengan paksaan karena pendidikan, usaha dan 

sebagainya.  

                                                           
6
 Deni K. Yusup dan Hendi Suhendi, Asuransi Takaful, (Bandung: Mimbar Pustaka, 

2005), hlm 41-43. 
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Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan non bank tetapi dalam 

fungsinya sama untuk memberikan jasa kepada pihak nasabah yang berasuransi. 

di mana perusahaan ini melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang 

kemungkinan akan dihadapi oleh nasabahnya di masa yang akan datang. Sejak 

tahun 1994 pada awalnya pendirian perusahaan asuransi syariah ini menjadi 

kontradiksi pendapat tentang kehalalan atas usaha tersebut, yaitu di satu pihak ada 

kalangan orang Islam bertanggapan bahwa kecelakaan, kematian, dan kemalangan 

merupakan takdir Allah SWT dan merupakan hal yang tidak dapat dipredikisi 

oleh manusia kapan hal tersebut akan terjadi karena itu semua hanya rahasia Allah 

SWT. Namun, di pihak yang lain bagi sebagian umat Islam beranggapan bahwa 

setiap manusia harus juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi 

masa depan.
7
 Hal tersebut, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Hasyr 

ayat 18, sebagai berikut: 

 َ ََۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٖۖ َوٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ ا قَدََّمۡت ِلغَد  َ َوۡلتَىُظۡر وَۡفٞس مَّ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ  يَ 

   ٨١َخبِيُرُۢ بَِما تَۡعَملُىَن 

Hari Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa 

depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang engkau kerjakan.
8
 

 

Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan 

terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal 

yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang.
9
 Hal ini sejalan 

dengan pelaksanaan operasional dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi 

                                                           
7
 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm. 17. 
8
 Mikraj Khajanah Ilmu, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Mikraj Khajanah 

Ilmu, 2013), hlm 545. 
9 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Cetakan. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm 18. 
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mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara 

mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan 

sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat 

terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau 

kecelakaan diri. 

Munawir dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan dinyatakan bahwa 

laporan keuangan adalah bersifat historis dan meyeluruh sebagai suatu laporan 

kemajuan (progress report). Selain itu, dikatakan bahwa  laporan keuangan terdiri 

dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta-fakta yang 

telah dicatat (recorded fact), prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam 

akuntansi (accounting convention and postulate), serta pendapat pribadi (personal 

judgment).
10

 Adapun laporan keuangan syariah merupakan laporan konsolidasi 

antara dana peserta dan dana pengelola yang mencerminkan posisi keuangan 

cabang atau asuransi dilihat dari aktiva, utang, ekuitas dan sisi pendapatan dan 

beban maupun arus kas.
11

 

Laba bersih merupakan unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Laba 

bersih merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya atau pengeluaran 

total. Pendapatan mengukur aliran masuk aset bersih (setelah dikurangi utang) 

dari penjualan barang atau jasa.
12

 Utang merupakan suatu hal yang harus dibayar 

oleh pihak perusahaan. 

Laba merupakan selisih positif antara pendapatan dikurangi beban-beban 

yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan dalam mengoprasikan 

                                                           
10

 Abdullah Amrin, Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2009), hlm.171 
11

 Ibid, hlm. 95. 
12

 www.landasanteori.com/2015/07/pengertian -laba-akuntansi-menurut-htm. 
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harta perushaan.
13

 laba atau rugi bersih untuk periode berjalan merupakan laporan 

keuangan yang terdapat dalam laporan laba rugi yang bisa juga disebut dengan  

laba neto yang dimana suatu periode harus tercakup dalam penetapan laba atau 

rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi keuangan yang 

berlaku mensyaratkan atau memperbolehkan sebaliknya. Biasanya semua unsur 

pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode tercakup dalam penetapan 

laba atau rugi bersih untuk periode tersebut, termasuk juga pos luar biasa dan 

dampak perubahan estimasi akuntansi.
14

 

Klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau menjadi kewajiban kepada 

tertanggung atau perusahaan asuransi (ceding company) sehubungan dengan telah 

terjadinya kerugian. Bagian klaim yang diterima dari perusahaan asuransi 

merupakan salah satu bentuk “pemulihan klaim” (claim recovery). Beban klaim 

diakui dan dicatat bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada tertanggung 

atau perusahaan asuransi (ceding company) yaitu pada periode tercapainya 

persetujuan ganti rugi kepada tertanggung. Adapun tujuan dari klaim asuransi 

adalah untuk memberikan manfaat kepada pemegang polis (tertanggung). Dalam 

fungsinya klaim asuransi untuk menanggung ganti rugi kerusakaan, kehilangan 

dan lain-lain  kepada pihak tertanggung tetapi harus melalui tahap-tahap yang 

telah ditentukan oleh perusahaan asuransi.
15

 

Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki 

seseorang. Tujuan utama melakukan investasi bukan untuk menambah harta tetapi 

untuk penanaman modal pada masa yang akan datang. Menurut pandangan Islam 

                                                           
13

 Darsono Prawironegoro, Akuntansi Manajemen, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hlm. 

160. 
14

 Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, cetakan kedua (Jakarta: 

Salemba Empat, 1995), hlm. 7. 
15

 Ibid, hlm. 7. 
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investasi syariah merupakan konsep investasi yang sesuai dengan kaidah aturan 

agama Islam, maka perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi bahan 

penentu aktivitas investasi, aspek-aspel normatif yang menjadi pemicu adanya 

investasi, yaitu aspek konsep kekayaan dan aspek pengguna kekayaan. 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi merupakan suatu yang sangat 

penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi, bagaimana tidak investasi 

merupakan salah satu sumber modal yang dapat menggerakan kegiatan ekonomi.  

Pada hakikatnya investasi merupakan penempatan sejumlah dana yang digunakan 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna menambah 

kemampuan produksi barang dan jasa saat ini dengan harapan memperoleh 

keuntungan di masa mendatang. Jumlah investasi pada asuransi syariah termasuk 

ke dalam investasi pada financial aset, yang dimana biasanya dilakukan di pasar 

uang contohnya berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, commercial 

paper dan sebagainya. Jumlah investasi pada asuransi syariah juga bisa dilakukan 

di pasar modal, misalnya berupa obligasi dan saham.
16

 

Tabel 1.1 

Data Perkembangan Laporan Keuangan Biaya Klaim dan Jumlah Investasi 

Terhadap Laba Bersih  PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016 

Tahun Biaya Kalim Jumlah Investasi Laba Bersih 

2010 62.621 602.202 13.836 

2011 66.293 650.560 10.145 

2012 83.676 247.101 5.973 

2013 93.570 256.371 15.555 

                                                           
16

 www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/01/teori-investasi.html. Diakses tanggal 12 Mei 2017 

http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/01/teori-investasi.html
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2014 97.989 309.684 16.854 

2015 82.730 333.664 20.453 

2016 102.502 246.437 14.641 
Sumber: www.Takaful.com 

Data di atas menunjukkan bahwa biaya klaim dan jumlah investasi 

terhadap laba bersih  mengalami fluktuasi. Karena setiap kenaikan biaya klaim 

akan mengalami penurunan pada laba bersih PT. Asuransi Takaful Keluarga 

periode 2010-2016 begitu juga dengan kenaikan jumlah investasi akan mengalami 

kenaikan pada perolehan laba bersih PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 

2010-2016. Dapat dilihat pada tahun 2013 di mana biaya klaim mengalami 

kenaikan dan pada laba bersih juga sama mengalami kenaikan, hal tersebut 

merupakan sebuah masalah yang tidak sesuai dengan teori karena apabila 

pembiayaan klaim menurun maka otomatis laba bersih juga akan memperoleh 

nilai yang kecil atau mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2014 biaya 

klaim mengalami kenaikan dan pada laba bersih juga mengalami kenaikan, hal 

tersebut juga sama halnya merupakan masalah karena tidak sesuai dengan teori 

yang sudah dipaparkan di atas. Begitu juga pada tahun 2015 biaya klaim 

mengalami penurunan sedangkan pada laba bersih mengalami kenaikan, hal 

tersebut masalah yang bertolak belakang dengan teori yang ada dan biaya klaim 

pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

seharusnya setiap tahun mengalami kenaikan tidak ada penurunan.  

Setelah menganalisis biaya klaim yang mengalami fluktuasi. Pada jumlah 

investasi juga mengalami fluktuasi yang sama maka dapat dilihat pada jumlah 

investasi yang terjadi pada tahun 2011 jumlah investasi mengalami kenaikan 

sedangkan pada laba bersih mengalami penurunan, hal tersebut merupakan 

http://www.takaful.com/
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masalah karena pada teorinya apabila investasi naik maka laba bersih juga harus 

naik. Kemudian dapat dilihat pada tahun 2012 jumlah investasi mengalami 

penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal tersebut juga merupakan 

masalah yang tidak sesuai dengan teori. Kemudian terjadi penurunan kembali 

pada tahun 2016 jumlah investasi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 

sebelumnya. Investasi selalu berharap dengan risiko ketidakpastian, karena 

pengeluaran dilakukan pada saat sekarang, sedangkan manfaatnya baru akan 

diterima pada masa yang akan datang. Investasi memanfaatkan sumber daya (uang 

atau barang) untuk memperoleh keuntungan atau tambahan manfaat darinya. 

Berikut di bawah ini grafik yang menunjukkan perkembangan biaya klaim 

dan jumlah investasi terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Periode 2010-2016. 

Grafik 1.1 

Kurva perkembangan biaya klaim dan jumlah investasi terhadap laba bersih 

pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016. 

 

Kurva di atas menunjukkan bahwa biaya klaim pada tahun 2013 

mengalami kenaikan dan pada laba bersih juga sama halnya mengalami kenaikan. 
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Begitu juga pada tahun 2014 biaya klaim mengalami kenaikan dan pada laba 

bersih juga mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 biaya klaim mengalami 

penurunan sedangkan pada laba bersih mengalami kenaikan. Begitu juga pada 

jumlah investasi tahun 2011 mengalami kenaikan tetapi pada laba bersih 

mengalami penurunan.  

Berdasarkan kurva di atas terlihat bahwa terjadinya masalah yang bertolak 

belakang dengan fakta dan teori yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan 

akan memperkecil laba, begitupun dengan biaya klaim seharusnya biaya klaim 

turun maka laba bersih akan turun, karena biaya klaim merupakan biaya yang 

bermasalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba bersih. Karena dalam 

teori akuntansi biaya, biaya itu disebut sebagai pengaruh dari pendapatan atau 

harta lainnya. Begitupun sebaliknya apabila jumlah investasi lebih besar maka 

laba bersih yang diperoleh akan besar.  

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank yang 

bergerak pada usaha menaggung ketidakpastian atas risiko yang harus dapat 

mempertimbangkan perkembangan atas kinerja perusahaan. Faktor internal atau 

faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi tingkat laba yaitu 

penerimaan dan pengeluaran yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald Kieso bahwa laba bersih sebuah 

perusahaan berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian 

yang di ikhitisarkan dalam laporan laba rugi.
17

 Berdasarkan teori yang sudah 

dipaparkan di atas peneliti dapat menggunakannya untuk membahas permasalahan 

pada penelitian ini. Sedangkan yang dikemukakan oleh Abbas Salim penerimaan 

                                                           
17

 Donal Keiso, Akuntansi Intermidate, cetakan kesepuluh, (Jakarta: PT. Erlangga, 

2008) hlm. 143. 
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(pendapat) perusahaan asuransi berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, 

denda, ganti rugi, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk pengeluaran 

perusahaan asuransi adalah pembiayaan klaim, komisi, biaya realisasi klaim, 

pajak, upah/gaji dan lain-lain.
18

 

Latar belakang permasalahaan ini menunjukkan bahwa peningkatan dan 

penurunan laba bersih akan dipengaruhi oleh biaya klaim dan jumlah investasi 

sesuai dengan teori yang telah disebutkan di atas. Ada beberapa faktor yang 

peneliti ingin analisis sehingga data sekunder yang diteliti apakah efisien atau 

tidaknya untuk perusahaan asuransi takaful, sehingga perusahaan asuransi tersebut 

dapat memaksimalisasi dalam laporan keuangannya dengan tepat. Berdasarkan 

berbagai alasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti judul penelitian mengenai. 

Pengaruh Biaya Klaim dan Jumlah Investasi terhadap Laba Bersih pada PT. 

Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

periode Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dalam masalah 

ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh biaya klaim terhadap laba bersih secara parsial pada 

PT. Asuransi Takaful Keluarga 2010-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah investasi terhadap laba bersih secara parsial 

pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh biaya klaim dan jumlah investasi terhadap laba 

bersih secara simultan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-

2016 

                                                           
18

 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007) hlm. 47 



16 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengolah, 

menganalisis data guna mendapatkan gambaran mengenai pengaruh biaya klaim 

dan jumlah investasi terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 

periode 2010-2016. Berdasarkan permasalahan yang ada pada masalah di atas, 

maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut: 

1. Pengaruh biaya klaim terhadap laba bersih secara parsial pada PT. Asuransi 

Takaful Keluarga periode 2010-2016; 

2. Pengaruh jumlah investasi terhadap laba bersih secara parsial pada PT. 

Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-2016; 

3. Pengaruh biaya klaim dan jumlah investasi terhadap laba bersih secara 

simultan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-2016. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 

lebih luas bagi pembaca maupun penulis maka dari itu dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Peneliti ini memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam ruang 

lingkup manajemen keuangan syariah tentang pengaruh biaya klaim dan jumlah 

investasi terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Kemudian 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan 

memeberikan informasi sebagai bahan pembanding bagi peneliti lain untuk 

pengembangan penelitian yang sejenis. 
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2. Kegunaan Praktisi  

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Asuransi Takaful tentang 

bagaimana biaya klaim dan jumlah investasi terhadap laba bersih pada PT. 

Asuransi Takaful Keluarga. Untuk manajemen, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada manajemen perihal variabel apa 

saja yang menjadi faktor penentu peningkatan laba bersih di PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Indonesia. Sehingga kedepannya perusahaan dapat menyusun kebijakan, 

manajemen, serta pengalokasian cadangan dana dengan lebih baik guna mendapat 

laba bersih yang sesuai bahkan lebih baik demi kemajuan perusahaan. 

 


