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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Segala musibah dan bencana yang menimpa kepada menusia merupakan 

suatu ketentuan dari Allah SWT namun, manusia wajib berikhtiar untuk dapat 

memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya 

tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme 

membagi risiko seperti yang ditawarkan oleh konsep asuransi. Dalam pandangan 

Islam, sistem perasuransian disatu sisi bisa menguntungkan bagi penanam modal 

(dan tidak dirugikan), yang berujung status tabarru’ atau dana kebajikan (derma). 

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, 

maitsir, riba, bathil, dan risywah.  

Pada awalnya Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang 

telah lama didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas 

(keterbukaan) terhadap para tertanggung oleh karena itu, kenapa hal itu perlu 

dijauhi oleh beberapa perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor, 

karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan 

merugikan pihak lain.1 

                                                           
1 Abdul Ghofur Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 

hlm.1 
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Kegiatan usaha perasuransian merupakan jenis usaha yang termasuk dalam 

kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dilakukan 

karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat 

yaitu dalam bentuk pengumpulan premi asuransi. Kinerja keuangan tetap 

merupakan muara penting dari perusahaan asuransi itu sendiri. Kepercayaan dapat 

dibangun dari lembaga yang berkinerja keuangan sehat, walaupun hal ini tidak 

dapat dilihat hanya dari sumber laporan keuangan saja. Dasar usaha asuransi 

syariah adalah kepercayaan masyarakat (kemaslahatan), terutama dalam hal 

kemampuan (bonafiditas) untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan 

kewajiban lain-lain harus tepat pada waktunya. Untuk itu dalam usaha asuransi 

syariah harus dikelola secara professional, baik itu dalam pengelolaan risiko 

maupun dalam pengelolaan keuangan. 

Usaha asuransi syariah mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda 

dengan jenis usaha jasa pada umumnya. Karena usaha asuransi syariah setiap 

peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang 

lainnya dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang terkait dengan 

tabarru. Jadi sistem ini lebih merupakan pembagian risiko dimana para peserta 

saling menanggung (risk of sharing), sehingga dana yang ada harus dikelola dengan 

baik.2  

Perusahaan asuransi syariah harus menjadi perencana keuangan bagi 

masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung atas resiko yang tidak terduga. 

                                                           
2 AH. Azharuddin Latif, Kompilasi Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Asuransi Syariah, 

(Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2012), hlm. 245  
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Perusahaan harus meyakinkan bahwa mereka dapat merencanakan masa depan 

yang lebih dengan mengikuti asuransi.3 Perusahaan asuransi adalah sebuah 

persetujuan dengan melibatkan pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang 

dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin 

diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum 

jelas4.  

Definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 

dalam pasal 1 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

dengan dimana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan 

premi asuransi untuk memberi 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 pastiatau untuk membrikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka asuransi itu terdiri dari dua jenis, yakni asuransi 

kerugian dan asuransi jiwa.5 

Asuransi jiwa (life insurance) merupakan perjanjian antara dua pihak atau 

lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung  

dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pembayaran kepada 

                                                           
3 Agus Edi Sumanto, dkk, Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah, (Bandung: PT. 

Salamandani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 184. 
4 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Intermesa cetakan ke 7, 

1982). 
5 Hukum online.com, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1992”, dalam 

http://m.hukumonline.com. diakses pada tanggal 22 Mei 2017. 

http://m.hukumonline.com/
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tertanggung yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi kerugian, 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1992 yaitu suatu perjanjian dimana seorang penanggung 

mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk 

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan yang 

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak 

tentu.6 

Premi dalam asuransi yaitu pembayaran sejumlah uang yang dilakukan 

pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya 

perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (transfer of 

risk).7 Adapun yang dimaksud dengan klaim adalah proses pengajuan oleh peserta 

untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh 

kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayran premi 

asuransi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi 

syariah diambil dari dana tabarru semua peserta. Perusahaan sebagai mudharib 

wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan 

amanah yang diterimanya.8 Adapun pengertian dari Laba bersih adalah kelebihan 

seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah 

                                                           
6 M. Wahyu Prihantoro, aneka produk asuransi dan karakteristiknya, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2000), hlm. 18. 
7 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi 

Konvensional, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 108. 
8 Ibid. 
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dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi yang akan 

dinilai dalam satuan mata uang.9 

Komitmen pemerintah untuk terus menata dan menjadikan industri asuransi 

syariah Indonesia sehat dapat diandalkan dan mampu bersaing dibuktikan kembali 

dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2008. Banyak hal 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, namun ada 4 (empat) hal yang menjadi 

tujuan utama regulator yaitu agar pelaku bisnis asuransi di Indonesia lebih serius 

dalam menjalankan bisnisnya. Diperkirakan bila modal yang diinvestasikan cukup 

besar, maka pemilik perusahaan mau tidak mau akan lebih serius mengelola 

perusahaannya, menaikkan kapasitas retensi sendiri nasional guna meningkatkan 

pendapatan nasional (mengurangi aliran uang premi ke luar negeri), agar industri 

asuransi mempunyai sumber daya manusia yang terbaik, agar infrastruktur industri 

asuransi lebih baik dan dapat diandalkan dalam berbisnis serta memperoleh 

kepercayaan publik.10  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh M. Agung Ali Fikri dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Premi, Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Bersih Asuransi 

Jiwa di PT. Asuransi Syariah Mubarakah. Hasil dari penelitian yang dilakukannya 

menyatakan bahwa premi secara umum memiliki nilai yang negatif signifikan 

                                                           
9 Roza Thohirin, Imelda Sirehar, “Pengaruh Arus Kas dan Laba Bersih Terhadap Volume 

Perdagangan Saham pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia”, dalam 

http://ibbi.ac.id//ibbiacid/bahan/roza-thohiri-1.pdf, diakses tanggal22 mei 2017. hlm. 31. 
10 Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah 

No. 39 Tahun 2008”, dalam http://peraturan.go.id. diakses pada tanggal 22 Mei 2017. 

http://ibbi.ac.id/ibbiacid/bahan/roza-thohiri-1.pdf
http://peraturan.go.id/
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terhadap laba.11 Akan tetapi hasil yang berbeda disampaikan oleh Abdul Ghofar 

dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan 

Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Asset Pada Perusahaan Asuransi Syariah di 

Indonesia. Dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa secara simultan 

variable independen (premi, klaim, investasi, dan profitabilitas) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pertumbuhan asset pada asuransi syariah di Indonesia.12 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Hawarin dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil 

Investasi Terhadap Laba Perusahan Asuransi Umum di Indonesia. Hasil dari 

penelitian yang dilakukannya menunjukan bahwa kedua variabel independen premi 

dan investasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen laba. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan pada hasil penelitian. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian yang berkaitan 

dengan jumlah premi, klaim dan laba.13 

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti merumuskan bahwa pengaruh 

jumlah premi dan jumlah klaim akan searah dengan laba bersih PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Syariah Periode 2013-2016. Mengenai jumlah premi dan jumlah klaim 

terhadap laba bersih sehingga dapat dilihat setiap kenaikan atau penurunan jumlah 

premi dan jumlah klaim akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan dari perolehan 

laba bersih PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016. 

                                                           
11 M. Agung Ali Fikri, Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Underwriting Terhadaplaba 

Asuransi Jiwa, skripsi (Bogor: IPB: 2009). 
12 Abdul Ghofar, Pengaruh Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas Terhadap 

Pertumbuhan Asset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia, skripsi (Yogyakarta: UIN 

Sunan kalijaga: 2012). 
13 Sabrina Hawarin, Analisis Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap 

Laba Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia, skripsi (Depok: UI: 2013) 
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Tabel 1.1 

Jumlah Premi, Klaim dan Laba Bersih 

PT. Asuransi Sinas Mas Unit Syariah Periode 2013-2016 

 (dalam jutaan rupiah) 

 

Tahun Triwulan Premi Klaim Laba Bersih 

2013 

I 2.654 4.129 6.476 

II 1.832 13.833 12.230 

III 3.704 23.372 6.959 

VI 4.562 32.905 33.144 

2014 

I 5.211 8.956 15.503 

II 5.683 19.740 5.578 

III 5.875 32.357 6.857 

VI 5.725 47.243 6.663 

2015 

I 6.550 12.069 14.612 

II 7.524 21.915 7.269 

III 7.877 34.251 6.904 

VI 8.566 48.332 6.725 

2016 

I 7.776,46 (29.742,82) 7.386,19 

II 9.318 (40.580) 10.646 

III 8.914,99 (54.578,17) 5.743,05 

VI 8.459,50 (14.640,73) 24.471,15 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah  

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada triwulan II tahun 

2013 jumlah premi mengalami penurunan. Pada triwulan III tahun 2013 terus 

mengalami peningkatan sampai triwulan III tahun 2014 sebesar Rp. 4.043.000.000. 

pada triwulan IV tahun 2014 mengalami penurunan kembali. Pada triwulan I tahun 

2015 terus mengalami peningkatan kembali sampai triwulan IV tahun 2015 sebesar 

Rp. 2.841.000.000. pada triwulan I tahun 2016 mengalami penurunan kembali. 
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Pada triwulan II tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada triwulan III dan triwulan 

IV tahun 2016 mengalami penurunan kembali. 

Jumlah klaim pada triwulan I tahun 2013 terus mengalami peningkatan 

sampai triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp. 28.596.000.000. pada triwulan I tahun 

2014 mengalami penurunan. Pada triwulan II tahun 2014 terus mengalami 

peningkatan kembali sampai triwulan IV tahun 2014 sebesar Rp. 38.287.000.000. 

pada triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan kembali. Pada triwulan II tahun 

2015 terus mengalami peningkatan kembali sampai triwulan IV tahun 2015 sebesar 

Rp. 36.263.000.000. Pada triwulan I tahun 2016 mengalami penurunan kembali 

sampai triwulan III tahun 2016 sebesar Rp. 5.506.149.000.000. pada triwulan IV 

tahun 2016 mengalami peningkatan kembali. 

Selanjutnya perolehan laba bersih pada triwulan II tahun 2013 mengalami 

fluktuatip sampai triwulan I tahun 2015. Pada triwulan II tahun 2015 terus 

mengalami penurunan sampai triwulan IV tahun 2015 sebesar Rp. 7.887.000.000. 

pada triwulan I dan II tahun 2016 mengalami peningkatan kembali. Pada triwulan 

III tahun 2016 mengalami penurunan kembali dan pada triwulan IV tahun 2016 

mengalami peningkatan kembali.  

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukan bahwa pertumbuhan pada 

jumlah premi, klaim dan laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Untuk dapat melihat pertumbuhan 

pada jumlah premi, jumlah klaim dan laba bersih, dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini:  
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Gambar 1.1 

Jumlah Premi, Klaim dan Laba Bersih 

PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016 

 

Berdasarkan data pada grafik di atas, terlihat bahwa jumlah premi, klaim 

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

jelas bahwa yang mengalami fluktuatif adalah adalah klaim. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah premi dan klaim memiliki pengaruh yang relatif kecil 

terhadap laba usaha. Adanya data yang menunjukan adanya beberapa masalah, di 

antaranya yaitu pada tahun 2013 triwulan ke II, ketika jumlah premi mengalami 

penurunan namun laba bersih mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2014 

triwulan I ketika jumlah klaim mengalami penurunan sedangkan laba bersih 

mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2015 triwulan II jumlah premi 

mengalami kenaikan sedangkan laba bersih mengalami penurunan. Pada tahun 

2016 triwulan I ketika jumlah premi mengalami penurunan akan tetapi laba bersih 

mengalami kenaikan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan bahwa hendaknya data di 

atas menunjukan kesesuaian atau keselarasan dengan teori yang telah diuraikan 

sebelumnya, yaitu ketika jumlah premi mengalami peningkatan maka laba bersih 

akan ikut mengalami peningkatan. Sedangkan ketika jumlah klaim mengalami 

peningkatan maka jumlah laba bersih akan mengalami penurunan. Hal tersebut 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut 

dengan judul Pengaruh Jumlah Premi dan Klaim Terhadap Laba Bersih di PT. 

Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan 

sebelumnya, bahwa jumlah premi dan jumlah klaim di duga memiliki pengaruh 

terhadap laba bersih yang diteliti pada salah satu perusahaan asuransi umum unit 

syariah di Indonesia. Selanjutnya, peneliti merumuskannya kedalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh jumlah premi secara parsial terhadap laba bersih pada 

perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh jumlah klaim secara parsial terhadap laba bersih pada 

perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah premi dan klaim secara simultan terhadap laba 

bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data, 

mengumpulkan data, mengelola data, dan menganalisis data guna mendapatkan 

sebuah gambaran yang terjadi pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah tentang 

Pengaruh Jumlah Premi dan Klaim terhadap Laba bersih Periode 2013-2016. 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban 

atas masalah-masalah yang telah dirumuskan di atas, yaitu:  

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah premi secara parsial terhadap laba bersih 

pada perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016; 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah klaim secara parsial terhadap laba bersih 

pada perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016; 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah premi dan klaim secara simultan terhadap 

laba bersih pada perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 

2013-2016. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya di bidang manajemen 

keuangan syariah; 

b. Memperkuat peneliti sebelumnya yang mengkaji pengaruh jumlah premi 

dan klaim terhadap laba bersih; 
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c. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian berikutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dapat 

menambah referensi pada perpustakaan; 

b. Bagi perusahaan Asuransi Syariah dapat memberikan masukan informasi 

tentang pemilihan strategi dalam meningkatkan laba bersih dan bahan untuk 

mengembangkan laba bersih Asuransi Syariah. 

 


