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ABSTRACT 

 

 This study aims to examine the effect of premium income, investment 

returns, claim expenses and IFRS to profit of life insurances companies for the 

year 2011-2015. Independet variables are premium income, investment returns, 

claim expenses and IFRS. While profit of life insurances companies used as 

dependent variable. 

 This study consists of 125 samples life insurances companies that listed in 

Financial Services Authority of Indonesia in 2011-2015. The research data were 

obtained from life insurance company's financial data that contained on each 

website. Samples were selected by purposive sampling technique. The type of data 

is secondary data. Multiple linearregression used to beanalysis techniques. 

 The results of this study shows that premium income and claim expenses 

have significant effect on profit of life insurances companies. But investment 

returns and IFRS does not have a significant effect on profit of life insurances 

companies.  

 

Keyword: Premium income, Investment returns, claim expenses, IFRS, profit. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan premi, hasil 

investasi, beban klaim dan IFRS terhadap laba pada perusahaan asuransi jiwa 

tahun 2011-2015. Variabel independen dari penelitian ini adalah pendapatan 

premi, hasil investasi, beban klaim dan IFRS.Sedangkan laba perusahaan asuransi 

jiwa merupakan variabel dependen. 

 Penelitian ini menggunakan 125 sampel perusahaan asuransi jiwa yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011-2015. Data penelitian 

diperoleh dari data keuangan perusahaan asuransi jiwa yang terdapat pada website 

masing-masing perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan 

purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Analisis data 

menggunakan metode regresi linier berganda. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan premi dan beban 

klaim memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan asuransi 

jiwa. Namun, hasil investasi dan IFRS tidak signifikan terhadap laba perusahaan 

asuransi jiwa. 

Kata kunci : Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Beban Klaim, IFRS, Laba. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Konsep perasuransi di Indonesia memiliki dua sistem yaitu sistem asuransi 

konvensional dan sistem asuransi syariah. Industri Perasuransi di Indonesia 

semakin berkembang dan beragam. Menurut Silvianita (2009:40) saat ini 

perusahaan asuransi di indonesia sangat berkembang kondisi ini ditunjukkan 

dengan semakin meningkatnya orang yang mengikuti satu atau lebih program 

asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi 

pendidikan, dan lainnya. Menurut Mehr  dan Cammack (1982) asuransi 

merupakan alat sosial yang menghubungkan risiko-risiko individual kedalam 

suatu kelompok, dengan menggunakan data yang disumbangkan oleh anggota-

anggotanya untuk pembayaran kerugian. Perusahaan asuransi terbagi menjadi dua 

yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian. 

Menurut Sumanto,dkk, (2009) kebangkitan dalam sektor keuangan setelah 

perbankan ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan. 

Selain sebagai perencanaan keuangan, risiko yang semakin banyak mendorong 

masyrakat untuk mendapatkan perlindungan lebih dalam mengikuti program 

asuransi jiwa. Asuransi adalah salah satu bisnis yang memberikan layanan jasa 

kepada para pelanggannya. Sebagaimana bisnis lainnya yang bergerak dalam 

industri jasa, asuransi yang beroperasi atas dasar kepercayaan juga dituntut untuk 

menunjukan kinerja , reputasi, dan pelayananan yang semakin baik. Oleh karena 

itu, asuransi sebagai entitas bisnis yang bergerak dalam bidang industri jasa harus 
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berorientasi pada kepuasan pelanggan, karena pelanggan yang puas merupakan 

salah satu basis bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan bisnis asuransi itu 

sendiri. Semakin banyak pengguna jasa asuransi maka akan semakin 

menguntungkan perusahaan asuransi tersebut (Margaretha, 2004). 

Laba merupakan tujuan utama atas berdirinya suatu perusahaan yang 

bersifat sensitif bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemilik perusahaan, 

manajer, investor (penanam modal jangka panjang), kreditur, pemerintah, 

karyawan, dan masyarakat umum (Abdullah Amrin, 2009: 180). 

Perusahaan asuransi jiwa bergerak pada usaha dapat menanggung 

ketidakpastian atas risiko yang harus dapat memperhitungkan perkembangan atas 

kinerja dari perusahaan asuransi jiwa. Faktor internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam perusahaan yang mempengaruhi tingkat laba yaitu penerimaan 

dan pengeluaran yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. 

Menurut Donald, Kieso (2008: 143) laba bersih dalam perusahaan berasal dari 

transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam laporan keuangan. 

Menurut Salim Abbas (2007: 47) penerimaan (pendapatan) perusahaan asuransi 

berasal dari penerimaan premi, hasil investasi, denda, ganti rugi. Sedangkan yang 

termasuk dalam pengeluaran perusahaan asuransi adalah pembayaran klaim, 

komisi, biaya realisasi klaim, pajak, upah atau gaji. 

Laba bersih yang diperoleh perusahaan asuransi menurut Biro 

Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) (dikutip dalam www.finance.detik.com) “disumbang oleh 

http://www.finance.detik.com/
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pencapaian atas premi bruto, klaim bruto, hasil investasi dan beban 

usaha.Berdasarkan keterangan tersebut mengenai tingkat laba perusahaan asuransi 

jiwa yang fluktuatif”, maka sesuai dengan pendapat Salim Abbas yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa premi dan klaim mempengaruhi terhadap tingkat 

laba perusahaan asuransi. 

Kirmizi, Susi S. Agus (2011) dalam perusahaan asuransi yang berhasil 

memperoleh premi netto dalam jumlah besar juga akan memperoleh laba yang 

besar. Tetapi terdapat komponen lain dalam perhitungan laba rugi yang ikut 

mempengaruhi terhadap jumlah laba. Menurut Emms, Haberman, Savoulli, 2007 

dalam Soedibjoi, masalah yang dihadapi perusahaan adalah dalam menetapkan 

target premi total peserta yang harus dikelola agar mencapai titik impas dan 

keuntungan perusahaan. 

Untuk menjaga agar dana yang dikelola dapat tetap stabil bahkan 

meningkat, maka perusahaan harus melakukan kegiatan investasi. Menurut 

Abdullah Amrin (2011: 137) keuntungan lain yang diperoleh perusahaan berasal 

dari bagi hasil kegiatan investasi dana tabungan peserta serta surplus underwriting 

dan hasil investasi dari modal dana. Investasi merupakan salah satu instrumen 

paling penting dalam pengelolaan dana pada perusahaan asuransi jiwa. 

Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menginvestasikan dana dalam bentuk 

deposito berjangka dan sertifikat deposito, saham, obligasi, reksadana, penyertaan 

langsung, aktiva tetap, pinjaman hipotik, pinjaman polis, pembiayaan, dan 

investasi lainnya. 
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Menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menjelaskan bahwa 

terdapat 70 persen dari 84 perusahaan asuransi umum atau kerugian atau sekitar 

60 perusahaan menyatakan belum siap untuk menerapkan Standar Penerapan 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 atau International Financial Reporting Standards 

(IFRS) 4. Untuk itu AAUI meminta untuk menunda peraturan IFRS tersebut. 

(kompas.com). Menurut Ankarath, et., al., (2010:2) International Financial 

Reporting Standards (IFRS) merupakan Standar Pelaporan Keuangan 

Internasional merupakan seperangkat standar yang disebarluaskan oleh Dewan 

Standar Akuntansi Internasional (IASB). IFRS merupakan prinsip yang berbasis 

standar, maka pendekatan IFRS lebih memfokuskan pada bisnis atau bertujuan 

ekonomi dari suatu transaksi dan hak-hak dan liabilitas yang mendasari, selain 

memberikan aturan (pedoman).IFRS memberikan pedoman dalam bentuk prinsip-

prinsip. Tujuan IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim 

perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan 

tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1) Menghasilkan 

transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang 

disajikan, (2) Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang 

berdasarkan pada IFRS, (3) Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi 

manfaat untuk para pengguna (Gamayuni, 2009). 

 Menurut IAI, IFRS 4 adalah standar pelaporan keuangan yang digunakan 

untuk melaporkan kontrak-kontrak asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan 

asuransi dan kontrak reasuransi yang dipegang oleh perusahaan asuransi. IFRS 4 

secara spesifik mengatur panduan yang harus digunakan dalam melaporkan 
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discretionary participation features yang melekat pada kontrak-kontrak asuransi 

dan instrumen keuangan. IFRS 4 fase 1 yang diadopsi menjadi ED PSAK 62 

bukanmerupakan suatu PSAK yang lengkap. ED PSAK 62 tidak mengatur 

mengenai pengakuan dan pengukuran padakontrak asuransi. Sehingga PSAK 28 

yaitu Asuransi Kerugian dan PSAK 36 yaitu Asuransi Jiwa tidak dicabut untuk 

mengatur hal-hal yang belum diatur dalam ED PSAK 62 tersebut. 

 Sejak 1 Januari 2012 telah terjadi perubahan standar akuntansi keuangan 

yaitu menerapkan penuh standar akuntansi keuangan dengan IFRS. Menurut 

Kargin (2013) relevansi nilai adalah salah satu aspek untuk mengukur kualitas 

informasi akuntansi, yaitu mengukur kemampuan suatu informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan untuk menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati dan Ratmono (2012) relevansi nilai 

laba setelah dan sebelum konvergensi IFRS pada tahun 2008-2011 terdapat pada 

beberapa saham di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa tidak terjadi 

peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi. 

 Salah satu dampak penerapan IFRS terhadap laporan laba di Indonesia 

yaitu dengan diterbitkannya SAK 1 (Revisi 2009) mengenai pelaporan pendapatan 

komprehensif. Didalam pendapatan komprehensif ini memasukan laba/rugi 

kedalam laba bersih untuk disajikan dalam laporan keuangan. 

 

 



6 
 

6 
 

Oleh karena itu,  peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Pengaruh 

Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Beban Klaim dan IFRS terhadap Laba 

(Studi pada perusahaan asuransi jiwa tahun 2011-2015)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti 

sebagai berikut : 

1. Apakah pendapatan premi mempengaruhi laba perusahaan asuransi  jiwa? 

2. Apakah hasil investasi mempengaruhi laba perusahaan asuransi  jiwa? 

3. Apakah beban klaim mempengaruhi laba pada perusahaan asuransi  jiwa? 

4. Apakah IFRS mempengaruhi laba pada perusahaan asuransi jiwa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menguji perhitungan pendapatan premi mempengaruhi laba perusahaan 

asuransi  jiwa. 

2. Menguji perhitungan hasil investasi mempengaruhi laba perusahaan 

asuransi  jiwa. 

3. Menguji perhitungan beban klaim mempengaruhi laba perusahaan asuransi  

jiwa. 

4. Menguji IFRS  mempengaruhi laba perusahaan asuransi jiwa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya agar  dapat meneliti 

lebih lanjut mengenai perhitungan pendapatan dan beban terhadap laba 

perusahaan asuransi jiwa berdasarkan International Financial Reporting 

Standards (IFRS). 

2. Bagi Praktisi 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memperjelas pemahaman tentang 

laba berdasarkan International Financial Reporting Standards (IFRS). 

3.   Bagi Perusahaan Asuransi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan  gambaran 

 yang lebih luas mengenai laba berdasarkan  International Financial 

 Reporting Standards (IFRS). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang suatu masalah, rumusan masalah,  

  tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini mengkaji landasan teori dan penelitian terdahulu,   

  menggambarkan kerangka pemikiran dan memaparkan hipotesis  

  yang akan diuji. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dibahas desain penelitian, variabel penelitian dan 

  definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan  

  sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

  Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan   

  interprestasi hasil statistik. 

BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan dan keterbatasan  

  penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


