
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah 

SWT.Namun manusia wajib berikhitiar untuk memperkecil risiko dan juga 

dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak 

memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme membagi risiko seperti 

ditawarkan oleh konsep asuransi. Bahkan banyak nya fenomena yang terjadi 

sekarang banyak kecelakaan dan kehilangan serta kerugian yang mengakibatkan 

masyarakat rasakan.Secara umum asuransi di pergunakan karena kita sebagai 

manusia yang memiliki sifat tidak kekal. Dimana resiko itu dapat terjadi baik 

kepada harta kekayaan maupun jiwa kita yang mengakibatkan kita sebagai 

manusia yang memiliki akal budi selalu berusaha dengan segala upaya untuk 

menanggulangi resiko yang akan timbul dengan cara menghindari maupun untuk 

mengalihkan atau membagi kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan 

untuk mengambil alih resiko dalam halmini adalah perusahaan asuransi. 

Sadar nya masyarakat terhadap manfaat dan keutamaan dari asuransi maka akan 

semakin banyak permintaan asuransi yang di ajukan. Seperti hal nya perusahaan 

asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi kovensional dan asuransi syariah. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah 

bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru pemberian pola pengembalian untuk 

menghadapi resiko tertentu akad atau perikatan yang sesuai dengan syriah. 

Sedangkan Asuransi Konvesional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau 

lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 



“Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam 

sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban bagi 

langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi”.1 “Menurut Prof. 

Abdulkadir Muhammad, asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas 

suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pasal 

1 angka 1 dijelaskan bahwa : Asuransi adalah tentang usaha perasuransian adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih, di 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 pihak ke tiga yang 

mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 

pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 

 

Asuransi juga sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi juga membuat 

laporan keuangan untuk menunjukan informasi dan posisi keuangan yang 

disajikan untuk pihak yang berkepentingan. Menurut Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No 1, tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Menurut Horngren (1997), bahwa laba merupakan kelebihan total pendapatan 

dibandingkan total bebannya. Laba disebut juga pendapatan bersih atau net 

earnings. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001), bahwa laba atau laba 

bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan 

pengembangan.Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan 

menyandingkan antara pendapatan dengan biaya. 

 



Peningkatan terhadap premi dan klaim asuransi menandakan perkembangan usaha 

jasa asuransi semakin baik di Indonesia, hal ini menjadikan perusahaan-

perusahaan jasa asuransi berlomba untuk meningkatkan penjualan produknya 

dengan berbagai strategi pemasaran dan pelayanan untuk menarik konsumen guna 

meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkkan latar belakang yang diuraikan,maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap 

Laba Perusahaan pada PT.Asuransi Bumida Bumi Putera 1967 Lampung” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar permasalahan ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup permasalahan 

dibatasi dalam penulisan tugas akhir ini yaitu, pada penganalisaan laporan laba 

perusahaan atas pendapatan premi dan beban klaim.Maka peneliti menganalisa 

laba perusahaan dengan menggunakan: Rasio perputaran pendapatan, perputaran 

piutang, dan perputaran biaya operasional. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara premi terhadap laba perusahaan di 

PT.Asuransi  Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Lampung pada tahun 

2014-2018 ? 

2.  Apakah terdapat pengaruh antara klaim terhadap laba perusahaan di 

PT.Asuransi  Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Lampungpada tahun 

2014 - 2018 ? 

 

 

 

 

 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan besar nya pengaruh  premi terhadap laba perusahaan 

pada PT.Asuransi  Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Lampung. 

2. Untuk membuktikan besar nya pengaruh klaim terhadap laba perusahaan pada 

PT.Asuransi  Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Lampung 

3. Untuk membuktikan variabel manakah yang paling mempengaruhi antara 

premi dan klaim terhadap laba perusahaan pada PT.Asuransi  Umum 

Bumiputera Muda 1967 Cabang Lampung 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

program diploma (D3) ahli madya Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Institut 

Bisnis Dan Informatika Darmajaya Lampung. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang 

diteliti oleh penulis yaitu pengaruh premi dan klaim terhadap laba perusahaan. 

3. Bagi para akademis, dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide atau 

gagasan untuk menambah literatur atau bahan refrensi pada perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Institut Bisnis Dan Informatika Darmajaya 

Lampung. 

4. Bagi pihak perusahaan yaitu PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya 

bisnis asuransi di perusahaan, terutama yang terkait dengan pendapatan premi, 

klaim dan laba perusahaan. 

5. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar 

lebih berpartisipasi secara aktif lebih khusus pada perkembangan asuransi 

syariah ataupun konvensional di Indonesia. 



6. Bagi semua pihak menambah wawasan keilmuan dan memperkaya 

pengetahuanmengenai premi dan klaim terhadap asuransi konvensional atau 

asuransi syariah di indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang akan dibahas dalam tugas akhir ini terdiri atas 5 (Lima) bab 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN  TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Jenis Jenis 

Asuransi. Dalam penelitian ini akan dikemukakan tentang peneliti sebelumnya 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III  METODE  PENELITIAN 

Berisi penjelasan tentang metode penelitian berisi tentang waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data yang di dapatkan serta metode pengumpulan 

data. Selanjutnya akan dibahas metode analisis yang digunakan untuk mengolah 

data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mencakup gambaran umum tentang PT.Asuransi Bumiputra Muda 

1967 dan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah di lakukan oleh 

penulis. Di samping itu juga akan diutarakan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi instansi terkait serta keterbatasan dalam penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


