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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 mengunakan berbagai alat analisis. 

Risko dimasa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang 

misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia 

bisnis risiko yang yang dapat dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat 

kebakaran, kerusakan atau kehilangan risiko lainnya.
1
 Oleh Karena itu, setiap 

risiko yang dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian 

yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa 

yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya 

pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahan yang 

mampu menanggung risiko tersebut.  

Perusahann Asuransi adalah perusahaan yang dapat dan sanggup 

menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan 

maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan 

perusahaan yang melakukan usaha pertanggung terhadap risiko yang akan 

dihadapi oleh nasabahnya. Pengertian asuransi di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, asuransi atau 
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pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

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 pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.  

Keperluan pada perusahaan asuransi mulai tahun 2011 semangkin 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. 

Setiap individu yang membuka usaha perdagangannya selalu memerlukan 

perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya.
2
Dengan itu, 

perlindungan asuransi pada saat ini dianggap penting bagi keselamatan dan 

kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Perkembangan industri 

asuransi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi 

dalam kehidupan manusia, dimana dengan semakin terbatasnya sumber-sumber 

kebutuhan manusia dalam usaha untuk meningkatkan kemakmurannya maka 

bertambah besar pula usaha manusia untuk mendayagunakan sumber-sumber 

yang ada. Selain itu ikut meningkat pula usaha untuk mengamankan baik atas diri 

atau keluarga mereka, serta harta miliknya dari peristiwa-peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan dalam mencapai tujuan 

hidup mereka. 

                                                             
2 Putri Imanda, Pengaruh Klaim,Premi, Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap 

Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi kerugian Syariah dinindonesia, Skripsi (Palembang: 

Universitas Raden Fatah), hlm. 1 
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Asuransi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, asuransi konvensional 

dan asuransi syariah. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal 

asuransi konvensional, asuransi ini mengandung bunga (riba). Tetapi tidak semua 

masyarakat menyukai adanya bunga, pada asuransi konvensional karena dalam 

hukum islam riba itu haram. Maka dari itu muncullah asuransi yang tidak 

menawarkan bunga didalamnya, yaitu asuransi syariah.
3
 

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran 

asuransi syariah pertama  yaitu pada tahun 1994, saat itu PT Syarikat Takaful 

Indonesia (STI) berdiri pada 24 Februari 1994 hal ini dimotori oleh Ikatan 

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank 

Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI 

serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.
4
 Takaful Indonesia pada tanggal 5 

Mei 1994 Mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi 

jiwa syariah pertama di Indonesia. Asuransi Takaful keluarga diresmikan oleh 

Menteri Keuangan saat itu, Mu’ie Muhammad dan mulai beroperasi pda tanggal 

25 Agustus 1994. Usaha untuk melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, 

PT Asuransi Takaful Umum didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga 

yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMII, 

dan mulai beroperassi pada tanggal 2 juni 1995.
5
 

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan pada periode tertentu dan melibatkan neraca serta laporan laba rugi, 

                                                             
3
Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syriah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press,2008) 

4 Putri Imanda, Pengaruh Klaim,Premi, Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap 

Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi kerugian Syariah dinindonesia, Skripsi (Palembang: 

Universitas Raden Fatah), hlm. 3 
5
 http://www.takaful.co.id// diakses tanggal 23 Oktober 2017  

http://www.takaful.co.id/
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Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan Peraturan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang bertujuan untuk menyajikan secara 

wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha dan kinerja perusahaan. 

Dalam penyajian informasi keuangan memerlukan proses penetapan dan 

penandingan (matching) secara periodik antara pendapatan dan beban sehingga 

dapat menentukan besarnya laba atau rugi komersil. Tujuan laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi.
6
 

Setiap nasabah asuransi syariah dalam menyetorkan dananya kepada 

perusahaan yaitu dengan niat untuk saling tolong menolong satu sama lain, dan 

tidak dapat ditarik kembali karena menggunakan akad tabbaru atau sama dengan 

dana sukarela. Adapun jika sebagian dana yang disetorkan akan dikembangkan, 

maka pola pengelolahan atau pengembangan dana tersebut harus berdasarkan 

nilai-nilai syariah. Disisi lain, ditinjau dari sudut pandang pihak perusahaan 

asuransi sebagai pengelola dana investasi dan dana tabbaru tentunya pihak 

perusahaan asuransi memerlukan sejumah dana untuk membayar berbagai 

pengeluaran atau beban. Beban adalah nila sesuatu yang secara langsung 

dikorbankan yang diukur dalam satuan uang yang memperoleh penghasilan.
7
 

Dengan kata lain beban adalah harga pokok yang telah memberikan manfaat dan 

                                                             
6 Editor, Pengaruh Beban Klaim Terhadap  Pertumbuhan Laba Pada Asuransi Syariah 

Takaful Keluarga,Skripsi (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati), hlm. 3 
7
 Drs M. Nafarin M.M Akuntansi Pebdekatan Siklus dan Pajak untuk perusahaan Industri 

dan Dagang (Jakarta: Ghalia Indonesia Anggota (IKAPI) hlm.451   
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sekarang telah habis. Beban merupakan pengurangan dapatan untuk memperoleh 

penghasilan atau laba. 

Beban yang ada pada asuransi syariah adalah beban operasioanal dan 

beban klaim. Beban oprasional adalah segala bentuk pengeluran yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk menjaga agar usahanya terus berjalan. Klaim adalah 

pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk 

mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan akad yang 

telah dibuat.
8
 Beban operasional dan klaim merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari oleh pihak asuransi. Setiap pengeluaran atau beban pasti akan 

berpengaruh pada laba perusahaan, sebab laba perusahaan merupakan selisih dari 

pendapatan dikurangi beban. Maka semakin besar pengurangan semakin kecil 

laba perusahaan yang diperoleh, sebaliknya semakin kecil pengurangan makan 

semakin tinggi laba yang akan dihasilkan. 

Laba menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah hasil laporan laba rugi 

yang merupakan laporan kinerja yang memuat dari selisih pendapatan dan beban-

beban. Kemampuan perusahaan yang diharapkan adalah memperoleh pendapatan 

yang optimum dan menanggung beban yang paling minimum. 

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, sementara klaim 

juga berpengaruh negatif terhadap perusahaan, karena semakin banyak dana 

tabbaru yang dikeluarkan untuk membiayai klaim, maka sedikit pula dana yang 

                                                             
8  Feby Riani, Pengaruh Solsabilitas, Premi, Klaim, Investasi Dan Underwaiting 

Terhadap Pertumbuhan Laba Assuransi Umum Syariah, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga,2012), hlm.48  
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diinvestasikan. Hal ini tentu berdapak pada menurunnya hasil investasi, secara 

otomatis bagi hasil investasi yang menjadi hak perusahaan juga ikut menurun. 

Berikut ini adalah data tabel Beban Operasional, Beban  klaim dan Laba Bersih. 

Tabel 1.1 

Jumlah Beban Operasional, Beban Klaim dan Laba Bersih  

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016 

(Dalam jutaan rupiah) 

Tahun Beban Operasional Beban Klaim Laba Bersih 

2010 92.284 59.941 13.836 

2011 119.612 70.039 10.145 

2012 117.571 84.953 5.973 

2013 126.238 78.016 15.555 

2014 114.665 65.456 16.854 

2015 108.041 53.064 20.453 

2016 108.946 72.059 14.641 

Sumber: www.takafulkeluarga.co.id (diolah kembali oleh penulis) 

Dari tabel diatas menunjukan jumlah beban operasional pada tahun 2010 

yaitu sebesar Rp. 92.284.000.000 dan jumlah beban klaim yaitu sebesar Rp. 

59.941.000.000 sedangkan jumlah laba bersih pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 

13.836.000.000 Pada tahun 2011 jumlah beban operasional mengalami kenaikan 

yaitu sebesar Rp. 119.612.000.000 diikuti kenaikan pada jumlah beban klaim 

yaitu sebesar Rp. 70.039.000.000 dan jumlah laba bersih mengalami penurunan 

yaitu sebesar Rp. 10.145.000.000 sedangkan pada tahun 2012 jumlah beban 

operasional mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 117.571.000.000 sdan jumlah 

beban klaim mengalami kenaikan sebesar Rp. 84.953.000.000 sedangkan jumlah 

laba bersih mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp. 5.973.000.000 

Selanjutnya pada tahun 2013, jumlah beban operasional mengalami kenaikan 

yaitu sebesar Rp. 126.238.000.000 sedangkan jumkah beban klaim mengalami 

penurunan yaitu sebesar Rp. 78.016.000.000 namun jumlah laba bersih 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 15.555.000.000. 

http://www.takafulkeluarga.co.id/
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Pada tahun 2014 terjadi penurunan pada jumlah beban operasional yaitu 

sebesar Rp. 114.665.000.00, begitupun dengan jumlah beban klaim mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 65.456.000.000 sementara 

jumlah laba bersih mengaami kenaikan yaitu sebesar Rp. 16.854.000.000 dan 

pada tahun 2015 terjadi kenikan pada jumlah beban operasionl yaitu sebesar Rp. 

108.041.000.000 dan jumlah beban klaim mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 53.064.000.000 sedangkan jumlah laba bersih pada 

tahun 2015 mengalami kenaikan. yaitu sebesar Rp. 20.453.000 000 lebih besar 

dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah beban operasional 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 108.946. 000.000 dan jumlah beban klaim 

mengalami kenikan pula yaitu sebesar Rp. 72.059.000.000  sedangkan jumlah 

laba bersih mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 14.641.000.000. 

Untuk lebih jelas melihat fluktuasi data diatas dapat dilihat dari grafik 

berikut ini: 

 
 

Grafik 1.1  

Jumlah Beban Operasional, Beban Klaim Dan Laba Bersih  

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016 
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Mengacu pada data tersebut menujukan jumlah beban operasional, beban 

klaim dan laba bersih yang cukup fluktuatif. Teori dan asumsi menyampaikan 

bahwa ketika terjadi peningkatan pada beban operasional dan beban klaim maka 

laba bersih akan menurun, sebaliknya ketika beban operational dan beban klaim 

menurun maka laba perusahaan akan mengalami peningkatan.  

Namun pada tahun  2012, 2013 dan 2015 terdapat perbedaan dengan 

asumsi serta teori, dimana antara beban operasional dan laba bersih maupun beban 

klaim dan laba bersih perubahannya berbeda dengan teori dan asumsi yang telah 

dikemukakan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Beban Operasional dan Beban Klaim terhadap Laba Bersih pada PT  

Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, peneliti berpendapat bahwa beban 

operasional dan beban klaim memiliki keterkaitan dan diduga memiliki pengaruh 

terhadap laba bersih. Selanjutnya peneliti merumuskannya kedalam beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh beban operasional, secara parsial, terhadap Laba 

Bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga ? 

2. Seberapa besar pengaruh beban klaim, secara parsial, terhadap Laba Bersih 

pada PT Asuransi Takaful Keluarga ? 

3. Seberapa besar pengaruh beban operasional, dan beban klaim, secara simultan 

terhadap Laba Bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban operasional secara 

parsial terhadap laba bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban klaim secara parsial 

terhadap laba bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga; dan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban operasional dan beban 

klaim secara simultan terhadap laba bersih pada PT Asuransi Takaful 

Keluarga. 

 

D. Kegunaan Penlitian 

Penelitiaan ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. 

Seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendeskripsikan pengaruh beban operasional dan beban klaim secara 

simultan terhadap laba bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga; 

b. Memperkuat peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh beban 

operasional dan beban klaim secara simultan terhadap laba bersih pada PT 

Asuransi Takaful Keluarga; dan 

c. Mengembangkan konsep dan teori beban operasional dan beban klaim 

serta pengaruhnya terhadap laba bersih pada PT Asuransi Takaful 

Keluarga. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak asuransi menjadi bahan pertibangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam mengendalikan beban operasional dan beban 

klaim 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 pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas 

ekonomi dan moneter. 

 


