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ABSTRACT 

This research was conducted at PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch 

Batam and this study aims to analyze the recognition, measurement, disclosure of 

insurance premium income in accordance with SFAS No.23 of 2010 on PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Batam. The method used is descriptive 

qualitative method. The results showed that PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Branch Batam recognizes the premium income is recognized when 

received using the cash basis and accrual basis method over a period of time that 

has been agreed between the insured and the insurer in accordance with 

transactions occurring agreed. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch 

Batam earnings measure fair value is measured on the basis of remuneration 

(cash received) in accordance with the agreement that has been agreed by both 

parties and measured the transparency or openness in decision-making. 

Disclosure PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Branch Batam disclosed to the 

circumstances in truth or real and entered and recorded in the respective 

transactions each occurrence by the system (computer) from the representative 

office branches, branch offices and headquarters, then headquarters will enter or 

correct the financial statements in detail about the (overall) of the results of the 

report or reports konsilidasian subsidiary company as transparency or openness. 

The accounting treatment of insurance premium income PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Branch Batam has followed the procedure properly in 

accordance with Statement of Financial Accounting Standards SFAS No.23 of 

2010 which applies because the financial statements have been audited by the 

Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). 

Keywords: income, recognition, measurement, disclosure. 

 

PENDAHULUAN 

Asuransi merupakan salah satu jenis perusahaan industri yang bergerak 

dalam bidang Jasa Keuangan. Sebagian orang menggunakan jasa asuransi, oleh 

karena itu guna untuk dalam aktivitas kehidupannya dimasa mendatang. Untuk 
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dapat memberikan pelayanan yang baik, maka perusahaan harus memiliki sistem 

informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan Terkadang kita juga sering 

mendengar mengenai kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (kejadian 

tanpa terduga atau yang tidak diinginkan)  seperti aset perusahaan ataupun pribadi 

selalu mungkin menghadapi kehancuran atau kerusakan oleh air, angin bahkan 

gempa bumi. Ada juga kemungkinan mengenai orang sakit, terluka atau bahkan 

meninggal dunia karena suatu kecelakaan. Hal ini disebabkan karena suatu 

kelalaian dan ketidakjujuran seseorang dan bahaya fisik bagi manusia yang 

mengakibatkan suatu bentuk kerugian. Kerugian tersebut menjadi resiko yang 

tidak dapat di pastikan secara tidak sengaja. 

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.23 Revisi 2010 

telah mengatur tentang pendapatan. Maka dapat membantu perusahaan untuk 

mengetahui bagaimana cara perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan 

perusahaan, sehingga dapat disajikan dalam laporan keuangan adalah laporan 

keuangan yang benar-benar pendapatan sebenarnya. Untuk itu perlu 

diterapkannya PSAK No.23 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi perusahaan agar 

dalam penyusunan laporan keuangannya lebih tepat dan akurat. 

Peneliti melakukan penelitian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode 

penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan di 

susun agar dapat di teliti berdasarkan teori yang relevan pada kondisi obyek yang 

alamiah. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam adalah merupakan 

salah satu perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

aktivitasnya bergerak dalam jasa asuransi. Dimana PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam menyediakan pelayanannya berupa jasa asuransi harta 

benda dengan memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada para nasabah 

sehingga diakui sebagai perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang sehat 

dan bertanggungjawab seperti halnya meliputi harta benda terutama dalam 

melayani kepentingan masyarakat dibidang kesejahteraan. Asuransi yang berupa 

harta benda tersebut mempunyai dua produk yang dapat  di asuransikan, yaitu 

produk korporasi dan produk ritel. Dimana pendapatannya diakui dengan 

menggunakan metode cash basis dan accrual basis yaitu pada saat terjadinya 

transaksi yang diterima. Dan klaim yang terjadi oleh pihak tertanggung dimana 

penggantiannya tersebut dengan cara pembayaran preminya dilakukan secara 

jangka waktu periode yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak 

penanggung yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perlakuan akuntansi 

pendapatan premi asuransi berdasarkan PSAK No.23 tahun 2010, dengan variabel 

yaitu adalah pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan perlakuan akuntansi 
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pendapatan premi asuransi. Dalam hal ini peneliti mengambil judul yaitu 

“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN PREMI 

ASURANSI BERDASARKAN PSAK NO.23 TAHUN 2010 PADA PT. 

ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG BATAM” . 

Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan, maka perlu 

diadakan riset terlebih dahulu pada perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga 

halnya pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, dalam hal ini 

pokok masalah yang akan dibahas tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan 

dan perlakuan akuntansi pendapatan premi asuransi telah sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.23 Tahun 2010. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan 

perlakuan akuntansi pendapatan premi asuransi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan PSAK No.23 Tahun 2010. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Asuransi di Indonesia 

Asuransi bermula sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, yaitu semenjak 

masa penjajahan Belanda. Pada masa itu Pemerintah Kolonial Belanda memang 

melakukan penanaman perkebunan besar-besaran di Indonesia dan sekaligus 

melakukan bisnis perdagangan. Demi menjamin kelangsungan bisnisnya, maka 

kemudian Pemerintahan Belanda di Indonesia melakukan sebuah sistem proteksi 

finansial bernama asuransi dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap 

resiko-resiko kerugian yang mungkin terjadi. Perlindungan ini diterapkan di 

sektor perkebunan dari mulai penanaman pohon, panen hingga di hasil kebun 

diperdagangkan. Sukses mendirikan asuransi pertama bernama De Nederlanden 

Van 1845, sistem proteksi keuangan ini pun akhirnya diterapkan di Indonesia. 

Adapun perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Belanda 

bernama Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatschappij yang berbasis pada 

sektor asuransi kerugian akibat adanya kebakaran dan juga kerugian yang 

mungkin ditimbulkan akibat adanya permasalahan saat pengangkutan 

(transportasi). Sukses dengan asuransi kerugian dan transportasi, Pemerintah 

Belanda kemudian membangun satu unit usaha asuransi lagi bernama 

Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij (NILMIY) 

yang nantinya akan menjadi cikal bakal salah satu perusahaan asuransi jiwa 

terbesar di Indonesia yang bernama PT. Asuransi Jiwasraya berbarengan 

dengan Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912. Kesuksesan kedua perusahaan besar ini 

pun kemudian di ikuti dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan asuransi baru 

seperti yang kita kenal hingga kini. 
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Akuntansi Pendapatan Asuransi 

Menurut Harvarindo (2011:15) asuransi dapat didefinisikan menurut sudut 

pandangan hukum dan ekonomi. Dalam dasar hukum adalah kontrak asuransi, 

kontrak asuransi adalah suatu persetujuan tertulis dimana satu pihak setuju untuk 

membayar pihak lainnya atas suatu kerugian. Isi dari kontrak asuransi ini tersusun 

dalam polis asuransi. Pihak yang jiwanya atau harta bendanya dilindungi oleh 

polis asuransi tersebut tertanggung. Pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung 

agar polis tetap berlaku disebut premi. Pihak yang menyetujui untuk membayar 

kerugian disebut penanggung. Kalau seperti asuransi jiwa, uang penggantian 

asuransi dapat dibayar kepada orang lain selain tertanggung disebut penerima 

(beneficiary). Sebagian besar perusahaan asuransi individu mendapatkan 

perlindungan asuransi ditutup dari perusahaan swasta. Beberapa jenis penutupan 

asuransi diperoleh dari pemerintah. 

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, asuransi adalah pengaturan 

keuangan yang mendistribusikan kembali biaya-biaya kerugian yang tidak 

diharapkan. Ini merupakan rencana untuk menanggung kerugian bersama pihak 

lain. Suatu kerugian dalam situasi tertentu tidak diperkirakan, tetapi bagi 

sekelompok orang (atau beberapa buah barang) , kerugian itu dapat diramalkan 

secara lebih tepat. Kalau sistem asuransi yang diharapkan berfungsi, mempunyai 

kemampuan meramalkan kerugian dengan tepat adalah suatu keperluan yang 

mendasar. Setiap orang membayar sebagian tertentu dari biaya (premi). Dengan 

demikian tidak ada peserta yang menanggung suatu bagian besar kerugian. Bahwa 

premi adalah sejumlah dana tertentu yang harus dibayar oleh pihak tertanggung 

sebagai konsekuensi dari disepakatinya pelindungan atau proteksi oleh pihak 

tertanggung atau perhitungan tingkat harus didasarkan pada asumsi yang wajar 

dan praktik asuransi yang berlaku umum dan besarnya premi tertanggung pada 

jumlah pertanggungan dan resiko atas pertanggung, Harvarindo (2011:18). 

Unsur-unsur  dalam kontrak asuransi sangat penting dan berperan, seperti 

yang disebut dibawah ini antara lain adalah definisi istilah penting lainnya dalam 

asuransi, yaitu : 

1. Tertanggung adalah orang yang jiwanya atau harta bendanya dilindungi. 

2. Penanggung (asurador) adalah perusahaan yang memberikan penutupan 

asuransi. 

3. Polis : persetujuan antara pihak-pihak yang menandatangani kontrak  

berisi persyaratan dan batas-batas penutupan. 

4. Premi : uang pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan 

asuransi oleh tertanggung. 

5. Penerima : orang kepada siapa harus dibayarkan penggantian, kerusakan. 

6. Klaim : bukti-bukti kerugian yang disampaikan oleh tertanggung kepada 

perusahaan asuransi. 

7. Penyelesaian : pembayaran yang disetujui bila terjadinya kerugian. 

8. Pembayaran : jumlah uang yang dibayarkan kepada penerima. 
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Karateristik Asuransi 

Harvarindo (2011:16) mengemukakan bahwa perencanaan asuransi 

mempunyai 4 (empat) karakteristik berbeda yang terdiri dari : 

1. Asuransi adalah sebuah penyatuan mekanisme yaitu kerugian terjadi oleh 

beberapa penyebaran akhir  jadi pada proses ini bisa juga disebut dengan  

rata-rata kerugian adalah pergantian kerugian yang sebenarnya. 

2. Penyediaan perencanaan asuransi untuk penyatuan dari kerugian tiba-tiba 

yaitu sebuah kerugian tiba-tiba adalah salah satu dari yang tak terduga dan 

tak diduga-duga dan sebagai hasil dari kesempatan. 

3. Asuransi adalah dasar pergantian resiko yaitu pada asuransi pribadi, 

sebuah resiko murni adalah transfer dari yang diasuransikan untuk 

pengangsuransi, yang secara khas pada sebuah posisi keuangan terbaik 

untuk membayar kerugian pada yang diasuransikan. 

4. Asuransi adalah sebuah ganti rugi atau pemberi penggantian untuk korban 

dari sebuah kerugian, pada keseluruhan atau sebagian, dari pembayaran, 

perbaikan, atau penggantian. 

Tujuan dan Manfaat Asuransi 

Fungsi utama dari asuransi adalah untuk menyediakan sebuah mekanisme 

pergantian resiko dengan membuat sebuah penyatuan umum (dari resiko yang 

akan diasuransikan seperti kejadian secara yang tidak dapat dipastikan atau terjadi 

secara nyata dan ada bukti-bukti yang akurat tanpa adanya rekayasa atau dibuat-

buat). Asuransi juga mempunyai peran penting terutama kepada pihak 

tertanggung untuk di masa yang akan mendatang. Akan tetapi tidak semua resiko 

dapat diasuransikan : 

1. Harus berupa sebuah bilangan besar dari satuan pembukaan serupa, 

pembukaan serbasama. 

2. Kerugian harus berupa kebetulan dan tidak disengaja, kerugian harus 

berupa secara kebetulan sampai yang diasuransikan terkait bukan kejadian 

yang sengaja secara dibuat-buat. Sebab itu, asuransi biasanya hanya terkait 

dengan resiko murni dan secara nyata dengan bukti yang akurat tanpa 

adanya ketersengajaan atau dibuat-buat. 

3. Kerugian harus dapat ditentukan dan keuangan terukur, jadi ini bukan 

masalah memutuskan apakah kerugian yang mencakup dan berapa banyak 

jumlah yang dapat dibayar. 

4. Kerugian tidak berupa bencana besar, jadi yang diasuransikan bisa 

bertahan setelah membayar kerugian. Secara normal, hanya resiko khusus 

yang dapat memperoleh asuransi. 

5. Kesempatan dari kerugian harus dapat dihitung, jadi yang dimaksud 

adalah penjamin asuransi dapat menghitung beban yang dibayarkan. 

6. Premi harus secara seekonomis mungkin, jadi yang diasuransikan dapat 

memberi untuk menerima perlindungan. Dan juga premi asuransi harus 

layak pada hubungan untuk sebuah kemungkinan kerugian yang terjadi. 
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7. Harus berupa hak yang sah untuk mengasuransikan disebut juga sebagai 

kepentingan yang dapat diasuransikan. 

Resiko Yang Dapat di Asuransikan 

Menurut Harvarindo (2011:24) prinsip dasar kedua dalam asuransi adalah 

prinsip resiko yang dapat diasuransikan. Disini disebut persyaratan dengan mana 

suatu resiko tersebut dapat diasuransikan, dari sudut ekonomi. Dari sudut 

pandangan penanggung, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi kalau resiko 

tersebut akan diasuransikan : 

1. Kerugian harus secara murni merupakan kecelakaan (accident) dan tidak 

sekedar tanpa sengaja yaitu jika kerugian demikian bukan merupakan 

kecelakaan, tidak ada ketidakpastian disini, dan asuransi tidak ada gunanya 

lagi, karena asuransi yang dimaksud untuk mengurangi resiko. 

2. Sifat kerugian harus dapat ditentukan dan dapat diukur yaitu kerugian 

harus dapat dikualikasikan dan dapat diramalkan, misalnya dengan 

menggunakan angka kematian untuk asuransi jiwa. 

3. Kerugian tidak boleh disebabkan oleh bahaya katastrofik yaitu bahaya 

yang disebabkan oleh ledakan atau tenaga nuklir pada mulanya sulit untuk 

diasuransikan karena kerugian yang mungkin terjadi dari bahaya demikian 

tidak dapat diramalkan. 

4. Resiko harus disebar dalam jumlah yang khusus dan kasus-kasus yang 

serupa yaitu dalam menghitung kerugian sebagai akibat kebakaran untuk 

tujuan penentuan urutannya, tidak tepat untuk mengelompokkan gedung-

gedung komersial dengan tempat tinggal pribadi. Bahaya yang dihadapi 

gedung-gedung dalam kelompok ini tidak sama. 

Mengidentifikasikan Kemungkinan Timbulnya Kerugian 

Harvarindo (2011:29;31) pengakuan bahwa memang sudah ada suatu 

masalah merupakan langkah pertama untuk mengatasinya. Dalam hubungan 

kemungkinan mengalami  kerugian titik awalnya adalah mengidentifikasikannya. 

Resiko murni, yang dapat dikelola untuk mengidentifikasikan, terdapat 4 (empat) : 

1. Kerugian Langsung. Kebanyakan harta benda berpotensi mengalami 

kerugian langsung. Kerugian langsung berasal dari kerusakan atas barang 

itu sendiri, seperti yang disebabkan oleh kebakaran atau tabrakan. Biaya 

pergantian hampir selalu lebih besar daripada harga aslinya. 

2. Kerugian Tak Langsung. Setiap kerugian langsung yang dialami oleh 

suatu barang berpotensi menyebabkan suatu kerugian tidak langsung atas 

pendapatan. Kalau barang mengalami kerusakan sampai sedemikian 

sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk berproduksi, tidak akan ada 

pendapatan daripada sementara diperbaiki atau diganti. Manajer resiko 

harus mengestimasikan berapa besar pendapatan yang akan hilang sebagai 

akibat tidak dapat bekerjanya fasilitas produksi demikian itu. 

3. Kerugian Tanggungan. Perusahaan harus dilindungi terhadap 

kemungkinan klaim yang dituntut secara hukum. Asuransi tanggungan 
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produk (product liability insurance) umumnya tersedia bagi para 

industriawan tetapi urutannya telah naik dengan tajam sejak beberapa 

tahun terakhir, dan penutupannya juga jauh berkurang. Suatu cara dimana 

penutupan ini berkurang adalah dengan memasukan klausula dapat 

dikurangi dalam polis. Penanggung kemudian bertanggungjawab hanya 

atas kerugian untuk kelebihan dari jumlah yang dapat dikurangi yang telah 

ditetapkan. Selain itu, telah timbul kecendrungan ke arah polis yang 

menutup pertanggunagan untuk tahun yang berjalan saja. Ini juga 

menambah besarnya resiko perusahaan. 

4. Kerugian Personil. Karyawan kunci perusahaan dapat mempengaruhi 

banyak bagian bisnis dalam perusahaan. Mereka, yang kalau tidak hadir 

akan menimbulkan kerugian besar, biasanya adalah eksekutif perusahaan, 

bagian dari pengidentifikasian resiko potensial adalah pengestimasi biaya 

pengganti yang benar-benar berkualifikasi tinggi. Asuransi jiwa karyawan 

kunci memberikan perlindungan terhadap kerugian atas kematian. 

Pengertian Akuntansi Keuangan 

Menurut Ely (2009:1) akuntansi (accounting) adalah suatu sistem 

informasi yang mengidentifikasikan, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-

peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang 

berkepentingan. Salah satu unsur dalam mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa 

ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan 

informasi yang telah dilaporkan. Akuntansi (accounting) di pandang sebagai 

pelaksanaan dan penerapan standar untuk menyusun seperangkat laporan 

keuangan. Dan fungsi akuntansi terbagi menjadi 2 (dua) fungsi utama yaitu : 

1. Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan. 

2. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban 

perusahaan khususnya dari segi keuangan. 

Sedangkan akuntansi keuangan sangat berhubungan dengan pelaporan 

keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan. Oleh karena itu, pihak-pihak 

diluar perusahaan yang mempunyai kepentingan banyak macam ragamnya, maka 

laporan yang dihasilkan serbaguna (general purpose). Hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan adalah harus sesuai dengan 

kesepakatan bersama termasuk seluruh entitas perusahaan. Dan harus didasarkan 

pada prosedur Standar Akuntansi Keuangan (SAK), untuk mengikuti Standar 

Akuntansi Keuangan tersebut dalam penyusunan laporan mengenai posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan pihak-pihak perusahaan harus dengan teliti 

dan sesuai memasukkan setiap pos masing-masing (Soemarso 2005:7). 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bisa 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media komunikasi dan 
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pertanggungjawaban antara perusahaan (menajemen) dan para pemiliknya atau 

pihak-pihak lainnya yang diterapkan oleh setiap unit perusahaan. Menurut 

Santoso (2011:9) bahwa laporan keuangan merupakan cara utama dengan format-

format standart untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar 

perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari : 

1. Laporan laba rugi (income statement) 

2. Laporan perubahan modal (statement of owner’s equity) 

3. Neraca (balance sheet) 

4. Laporan arus kas (statement of cash flows) 

5. Catatan atas laporan keuangan (note of financial statements) 

Tujuan Laporan Keuangan 

Harahap (2007:95) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk menyediakan informasi baik itu pihak luar perusahaan maupun pihak dalam 

perusahaan (intren dan ekstren) yang menyangkut tentang laporan posisi 

keuangan suatu perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi disuatu perusahaan (decision making). Dan sedangkan 

Santoso (2011:20) mengemukakan bahwa tujuan pelaporan keuangan dibedakan 

menjadi 3 (tiga) yaitu tujuan umum, tujuan khususn dan tujuan tambahan. 

Pendapatan 

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus tersebut 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. Pendapatan hanya meliputi arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jumlah yang 

ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak 

mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena, itu hal tersebut dikeluarkan dari 

pendapatan. Hal yang sama berlaku dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto 

manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan principal dan 

tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama 

principal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, pendapatan adalah jumlah 

komisi yang diterima (PSAK No.23, 2010:06). 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam atau sering disebut 

juga dengan PT. Asuransi Jasindo mengakui pendapatannya dengan 2 (dua) 

metode yaitu dengan metode cash basis yang dapat diartikan sebagai pengakuan 

pendapatan dan biaya yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi, pada konsep 

ini harus berdasarkan pada periode dimana kas diterima dan dikeluarkan dan 

metode accrual basis yang dapat diartikan sebagai pengakuan transaksi untuk 

dicatat dalam akuntansi tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau telah 

dikeluarkan pada periode tersebut. Pendapatan dicatat pada saat perjanjian yang 

telah disepakati antara kedua belah pihak yang diberikan kepada pelanggan. 
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Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan/tertanggung 

atas penjualan atau penyerahan jasa untuk harta bendanya yang diasuransikan 

kepada pihak penanggung. Maka hal tersebut merupakan kenaikan bruto terhadap 

modal perusahaan, karena pertambahan modal yang diakibatkan oleh kegiatan 

usaha tidak sejumlah yang dibebankan kepada tertanggung. Untuk memperoleh 

jumlah tersebut ada beban yang harus ditanggung dan pendapatan berkaitan 

dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukkan serta dilaporkan dalam 

suatu periode laporan keuangan, maka apabila salah melakukannya, penetapan 

laba menjadi tidak benar atau tidak sesuai. 

Maka dapat ditandai dengan dua kejadian, yaitu kepastian adanya 

perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain atau harta bendanya yakni 

melalui proses penjualan yang sah atau validasi transaksi penjualan tersebut 

dengan diperolehnya klaim terhadap kas atau bentuk tagihan. Realisasi bukanlah 

suatu determinan dalam konsep laba. Realisasi hanya sebagai pedoman dalam 

memutuskan kapan suatu kejadian dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi 

secara objektif sesuai dengan kejadian atau transaksi yang terjadi, yaitu apabila 

ketidakpastian telah berkurang sampai tingkat yang dapat diterima. 

Konsep Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan 

Harahap (2007:82) mengemukakan bahwa secara umum pendapatan dan 

laba diakui pada saat sepanjang tahap atau siklus akuntansi atau operasi kegiatan 

perusahaan yang berjalan dimasa itu atau dimasa yang akan mendatang yaitu 

dapat diartikan bahwa selama masa diterima, diproduksi, dijual, dan ditagih. 

Karena hal tersebut sukar atau tidak mudah untuk melakukan alokasi untuk 

periode siklus ini dan akuntan menggunakan prinsip realization principle yang 

merupakan kejadian kritis dalam periode siklus pengakuan revenue and income. 

Prinsip realisasi ini juga dapat diartikan sebagai perubahan dalam aset atau 

kewajiban yang telah dianggap terjadi dan objektif sebagai jaminan penyelesaian 

transaksi tertentu. Saat penyelesaian terletak pada kejadian transaksi pertukaran 

yang dilakukan diantara pihak-pihak yang independen terkait atau dilakukan 

secara praktik yang sudah diatur ataupun berdasarkan surat perjanjian yang 

dianggap sudah pasti. 

Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada PSAK No.23 Tahun 2010 

Pengakuan Pendapatan 

Menurut (PSAK No.23, 2010:19) bahwa jika hasil transaksi yang terkait 

dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara andal, maka pendapatan 

sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat 

penyelesaian dari transaksi pada akhir periode  pelaporan. Hasil transaksi dapat 

diestimasikan secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi : 

1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. 

2. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi 

tersebut akan mengalir ke entitas. 
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3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan 

dapat diukur secara andal. 

4. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya penyelesaian transaksi 

tersebut dapat diukur secara andal. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam diakui secara cash basis 

yaitu saat kas diterima dan accrual basis yaitu pendapatan diterima meskipun kas 

belum diterima (secara kredit maupun tunai) dan keduanya tersebut pada saat 

terjadinya transaksi serta kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak 

tertanggung dan pihak penanggung, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. Pada prinsipnya pengakuan 

pendapatan preminya diakui pada periode waktu atau jangka waktu yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak yang tertuang pada polis kesepakatan bersama 

pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pengakuan pendapatan preminya yang 

diakui pada saat terjadinya transaksi ketika ada pihak tertanggung ingin 

mengajukan permohonan surat penutupan klaim lalu pendapatan preminya akan 

diakui serta dapat dicatat dengan melalui by sistem (computer) yang sudah 

disediakan perusahaan agar untuk memudahkan setiap transaksi yang terjadi, 

dimulai dari kantor perwakilan cabang ke kantor cabang lalu kantor cabang ke 

kantor pusat dan dimana pengakuan premi asuransi dan reasuransi jangka pendek 

diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode polis (kontrak) berdasarkan 

proporsi jumlah proteksi yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama 

antara kedua belah pihak. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi 

grup. Premi hak reasuradur diakui sebagai premi asuransi selama periode kontrak 

reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diperoleh.  

Pengukuran Pendapatan 

Menurut (PSAK No.23, 2010:08) Pendapatan diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari 

transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau 

pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang 

diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume 

yang diperbolehkan oleh entitas. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas 

atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang 

diterima atau dapat diterima. Namun, jika arus masuk dari kas atau setara kas 

ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah 

nominal kas yang diterima atau dapat diterima.  

Pengukuran yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam dengan cara diukur dengan metode accrual basis yaitu pengukuran 

pendapatannya atas nilai yang harus diakui adalah sebesar nilai wajar yang 

diterima atau perolehan biaya (historical cost) dan dapat ditentukan atas 

persetujuan antara kedua belah pihak yakni pihak penanggung dan pihak 

tertanggung yang disebut juga sebagai pihak pemakai jasa asuransi pada PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. Pengukurannya melalui proses 

dimana pihak tertanggung membuat surat permohonan penutupan asuransi kepada 
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PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, lalu pihak PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam memeriksa secara langsung kondisi 

kendaraan yang diajukan tertanggung, mulai dari mencatat rangka mesin, 

memfoto kondisi awal, guna untuk kedepannya jika terjadi klaim atau sesuatu 

yang tidak diinginkan oleh pihak tertanggung. Kemudian pihak tertanggung dapat 

memilih rate atau tarif asuransi sesuai dengan harga uang pertanggungan (UP) 

penutupan asuransi tertanggung maka dari harga uang pertanggungan tersebut 

maka akan dapat diketahui hasil pendapatan premi yang harus dibayar oleh pihak 

tertanggung kepada penanggung sesuai dengan diakui serta dan diukur dengan 

atau melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu pihak 

tertanggung dan penanggung yang tertuang dan dijelaskan pada polis dengan 

perhitungan rate atau tarif preminya yang telah ditetapkan oleh pihak PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. Dimana rate atau tarif asuransi 

tersebut telah disesuaikan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan telah diakui 

keabsahannya oleh pemerintah sesuai dengan Lampiran Amandemen Surat 

Keputusan Direksi. 

Pengungkapan Pendapatan 

Menurut (PSAK No.23, 2010:33) entitas mengungkapkan bahwa : 

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, 

termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian 

transaksi penjualan jasa; 

2. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui yang berasal 

dari : 

a. penjualan barang; 

b. penjualan jasa; 

c. royalti; 

d. dividen; dan 

3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang 

tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. 

Pengungkapan yang diakui dan dilakukan pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam diungkapkan pada masing-masing pos di 

dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan serta dalam keadaan 

yang sebenar-benarnya atau real (nyata). Tetapi laporan keuangan PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam secara by sistem (computer), yaitu dengan 

secara langsung menginput data yang diperoleh dari mulai kantor perwakilan 

cabang ke kantor cabang lalu ke kantor pusat, maka kantor pusatlah yang akan 

menginput atau mengkoreksi tentang laporan keuangannya secara mendetail 

(keseluruhan) dari hasil laporan konsilidasian atau laporan anak cabang 

perusahaan secara transparansi atau keterbukaan. Dan laporan keuangannya juga 

telah dikoreksi atau diaudit oleh pihak Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

sesuai dengan prosedur yang berlaku dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam merupakan salah satu perusahaan yang telah mengikuti standar  

kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku yang dibuat oleh kebijakan 

manajeman yang sangat berpengaruh terhadap jumlah yang dilaporkan. 
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METEODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan 

dikelompokkan dan disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan 

serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat 

diambil atau ditarik suatu kesimpulan, dan peneliti juga menggunakan penelitian 

pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2013:9). 

Teknik Penelitian 

Peneliti melakukan studi literatur kepustakaan yang berhubungan dengan 

penelitian dan melakukan observasi pada objek penelitian serta melakukan 

wawancara pada bagian Kepala Cabang Penjualan atau Pemasaran dan bagian 

Kepala Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, untuk 

mengetahui atau memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian. 

Untuk penelitian lanjutan, maka peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada 

responden untuk memperoleh data primer tentang perlakuan akuntansi pendapatan 

premi asuransi di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Regency Park 

Blok I No.3 Batam. 

Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Objek penelitian yang 

digunakan adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, 

sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

yang ada pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, disemua 

bagian (devisi) yang juga dapat dijadikan sebagai sampel penelitian yang 

digunakan dalam penentuan jumlah. Sampel adalah total sampling disebut juga 

sampling jenuh atau sensus, karena semua anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel dan digunakan bila jumlah populasi relatif kurang dari 30 orang 

(Sugiyono, 2010:124). 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara : 

1. Observasi 

2. Interview/wawancara 

3. Kuisioner/Angket 

4. Studi Kepustakaan 
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Teknik Analisis 

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis yaitu : 

1. Mengumpulkan data-data pendukung yang diperlukan untuk memastikan 

keakuratan dan kebenaran pencatatan perusahaan pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam. 

2. Membagikan kuesioner kepada 14 orang karyawan atau responden pada 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam. 

3. Mengumpulkan kuesioner setelah responden mengisi secara lengkap daftar 

pertanyaan penelitian tersebut. 

4. Mengklasifikasikan jawaban dari setiap sub pertanyaan yang ada pada 

kuesioner. 

5. Melakukan penilaian terhadap jawaban dari responden, untuk setiap 

jawaban akan diberikan nilai jawaban ”YA” = 1, dan ”TIDAK” = 0. 

Penilaian ini berdasarkan kententuan skala Guttman yang digunakan untuk 

jawaban yang bersifat jelas dan konsisten, misalnya yakin-tidak yakin, ya-

tidak, benar-salah, dan lain sebagainya. Skala Guttman hanya ada dua 

interval yaitu Benar (B) dan salah (S), dapat di buat bentuk pilihan ganda 

dan bisa juga di buat dalam bentuk checklist (Riduwan, 2009:89;90). 

6. Menghitung jumlah hasil jawaban ”YA” dan banyaknya pertanyaan. 

7. Menganalisis jumlah dari hasil jawaban yang diperoleh dari banyaknya 

pertanyaan dengan menggunakan rumus : 
 umlah  awaban   Ya 

 umlah  awaban  eluruh  esponden
  100   

8. Menghitung besarnya persentase jawaban ”YA”. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Singkat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam 

Subyek penelitian yaitu pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa 

Keuangan berupa harta benda. Salah satu Kantor Cabang perusahaan PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) yang berdomosili di Jalan Teuku Umar, Komplek 

Regency Park Blok I No.3 Batam dan didirikan sejak pada tanggal 02 juni 1989. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mampu menyediakan beragam produk yang 

telah di sesuaikan dengan kebutuhan pihak tertanggung. Salah satu produk PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam yaitu Jasindo oto. Jasindo oto 

merupakan salah satu produk asuransi unggulan dan proteksi yang diberikan 

meliputi kerugian (kerusakan atau kehilangan total) tanggungjawab hukum 

terhadap pihak ketiga dan santunan terhadap tertanggung karena Jasindo oto 

memiliki pelayanan klaim yang cepat, tepat dan akurat. Maka dengan hal tersebut 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam dapat membuktikan bahwa 

mampu memberikan pelayanan yang professional dengan efektif dan efesien. 

Perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) telah melewati perjalanannya 
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selama empat dasawarsa mempertahankan kinerja yang berkelanjutan akan selalu 

bekerja keras untuk mendorong terciptanya integritas perusahaan serta 

harmonisasi dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan untuk 

menjadikan perusahaan yang reliable dan menjadi perusahaan asuransi terdepan 

berkelas dunia serta bertekad menjadi market leader di industri asuransi domestik 

(determined to become market leader in domestic insurance industry). Kantor 

Pusat (Main Office) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) didirikan sejak pada 

tanggal 09 September 1972, perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

mulai beroperasional dan beraktivitas hingga sampai saat sekarang dan masa 

mendatang. Kantor Pusat Perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

terletak di Jalan Letjen Jend. MT. Haryono Kav.61 - Jakarta. Saat ini perusahaan 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) memiliki 53 (lima puluh tiga) Kantor 

Cabang (Branch Offices), 1 (satu) Kantor Cabang Luar Negeri (Overseas Branch 

Office), dan 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Pemasaran (Marketing Offices).Dan 

salah satu Kantor Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang berdomisili 

di Jalan Teuku Umar, Komplek Regency Park Blok I No.3 Lubuk Baja - Batam. 

Visi dan Misi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam 

Visi 

“Menjadi perusahaan asuransi terpercaya dan terandal” 

(To be a reliant and reliable insurance company) 

Misi 

“Menyelenggarakan usaha asuransi dengan pelayanan prima dan tetap menjaga 

kemampulabaan yang berkesinambungan” 

(Conducting insurance business with excellent services while maintaining a 

sustainable profitability) 

Teknik Pembayaran Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam 

Pada umumnya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mempunyai 2 (dua) 

produk yaitu korporasi yang merupakan salah satu produk yang dijual kepada 

trading partners yang memiliki produksi premi lebih dari > Rp.500.000.000, 

biasanya menggunakan broker sebagai media dari pihak tertanggung dalam 

berasuransi, dengan menggunakan metode business to business sehingga 

mencakup pangsa dipasarnya besar dan retail yang merupakan salah satu produk 

yang dipasarkan kepada individual, perusahaan individual, dan agen yang 

produksi preminya dibawah < Rp. 500.000.000, dengan menggunakan metode 

business to customer yang bersifat umum, sehingga mekanismenya dapat 

digunakan oleh setiap orang banyak. 

Salah satunya produk retail PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam adalah Asuransi Jasindo Oto yang merupakan salah satu asuransi yang 
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dapat membuat pihak tertanggung menjadi aman di hati, ringan di premi dalam 

berasuransi dan memberikan kepercayaan dalam harta benda milik pihak kedua 

(tertanggung). Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam menyadari sepenuhnya bahwa SDM (Sumber 

Daya Manusia) merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam secara berkesinambungan mengembangkan dan 

mendukung sepenuhnya atas peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang ada, diantaranya melalui perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem 

Management SDM (Sumber Daya Manusia) yang berperan aktif dan berdaya 

saing tinggi dalam domestik market yang dikelola secara professional, untuk 

meningkatkan kualitas tinggi serta berorientasi kepada pelayanan untuk kepuasan 

pelanggan dan serta manajemen perusahaan telah menerapkan strategi bisnis yang 

komprehensif mencakup rangkaian program dan kegiatan yang efektif dan efisien. 

Teknik pembayaran yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam dengan menggunakan dua jenis metode pengakuan pendapatan  

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yaitu metode cash basis 

pendapatan diakui pada saat kas diterima dan accrual basis pendapatan diakui 

pada saat terjadinya transaksi walaupun pendapatan belum diterima dengan 

catatan persetujuan antara keduabelah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak 

penanggung. Prosesnya adalah seperti pada saat pertama adanya kesepakatan 

antara kedua belah pihak (pihak tertanggung dan pihak penanggung) serta 

menjalin kerjasama yang baik, maka atas perjanjian kerjasama antara kedua belah 

pihak tersebut agar terciptanya kondisi saling menguntungkan. Perjanjian 

kerjasama antara kedua belah pihak tidak boleh bertantangan dengan kaidah-

kaidah hukum, kemudian pihak tertanggung harus mengajukan surat permohonan 

menjadi nasabah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam dengan 

melengkapi biodata (surat permohonan) dan syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam . Setelah selesai 

melengkapi surat permohonan yang ditandatangani keduabelah pihak, maka pihak 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam menyeleksi dan memeriksa 

kondisi bentuk fisik dari harta bendanya dimulai dari mencatat nomor rangka 

kendaraan dan foto bentuk fisik dari harta benda tersebut, yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan, maka selanjutnya pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam meneliti kelengkapan administrasi atau dokumen yang tealah 

disepkati bersama, dan premi yang diajukan pihak tertanggung bisa disesuaikan 

dengan kemampuan atau keinginan dari pihak tertanggung dengan perjanjian 

persetujuan dan sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan yang telah 

disepakati bersama (yang tertuang pada polis). Syarat-syarat didalam polis sudah 

dijelaskan tentang hak tertanggung dan hak penanggung. Jika pihak tertanggung 

tidak memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan polis yang telah disepakati, 

maka pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam berhak atas 

pengambilan tindakan atau keputusan yaitu dengan cara mengingatkan pihak 

tertanggung (melalui kunjungan, surat, via telefon atau sms), tetapi jika tidak di 

respon atau tidak adanya tanggapan dari pihak tertanggung maka akan hangus 
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(batal). Dan jika terjadi sesuatu atau klaim yang tidak diinginkan oleh pihak 

tertanggung, pada saat itu bertepatan dengan masa “grass period” (masa tenggang 

waktu pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pihak PT. Asuransi Jasa 

Indonesia Cabang Batam kepada pihak tertanggung) maka klaim yang diajukan 

akan keluar atau dapat diambil, tetapi tidak sepenuhnya dengan catatan “grass 

period” tidak boleh lewat dari 15 (lima belas) hari dari masa pembayaran 

preminya, dengan catatan sesuai kesepakatan bersama (sepanjang klaim yang di 

ajukan nasabah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama yang 

tertuang di dalam polis) karena hak dan kewajiban akan berjalan sesuai dengan 

periode kesepakatan bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. 

Dan prosedur klaim yang diajukan pihak tertanggung dengan cara melaporkan 

klaim yang terjadi kepada pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam selama jam kerja (sejak terjadinya klaim) serta pihak tertanggung mengisi 

laporan klaim yang terjadi yang telah disediakan oleh pihak PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam dan menyerahkan dokumen pendukung klaim. 

Contoh : perhitungan premi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam , pada tanggal 23 Juli 2015 pihak tertanggung mengajukan surat 

permohonan klaim dengan tarif uang pertanggungan (UP) sebesar Rp.160.000.000 

dengan rate 2.67%, sebagai berikut : 

Premi  : Rp. 160.000.000 x 2.67%  = Rp. 4.272.000 

Biaya polis :                   Rp.    15.000 

Biaya materai :        Rp.    12.000 

Total  :        Rp. 4.299.000 

Maka PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam mengakui 

pendapatan preminya dalam pencatatan jurnal sebagai berikut: 

|| (Debit) Kas    Rp. 4.299.000 

|| (Kredit) Pendapatan  premi  Rp. 4.299.000 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengakuan 

Dari hasil analisis data yang diperoleh tentang pengakuan pendapatan pada 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam menunjukkan bahwa 

presentase pengakuannya adalah 78,57% telah sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 

2010, dimana hasil yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasikan secara 

andal dan pengakuan pendapatan premi yang diakui pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam dengan menggunakan metode cash basis pada 

saat kas diterima dan accrual basis diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun 

pendapatan belum diterima (biaya perolehan) dengan catatan tertuang pada polis 

yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung 
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dan pihak penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam). 

Dalam pembayaran premi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dilakukan 

dengan cara angsuran tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua 

belah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak perusahaan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam pada periode jangka waktu tetentu yang telah 

disepakati. 

Pengukuran 

Pengukuran yang dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam adalah dengan cara dicatat dan menggunakan nilai tukar atau nilai 

wajar imbalan atau perolehan biaya dari hasil transaksi (historical cost) yaitu pada 

saat kas diterima atau terjadinya transaksi dan adanya persetujuan kesepakatan 

antara kedua pihak yaitu pihak tertanggung dan penanggung serta dapat diukur 

dengan melalui kesepakatan persetujuan jangka waktu periode yang telah 

disesuaikan dengan kesepakatan serta perjanjian antara kedua pihak pada saat 

terjadinya transaksi saat kas diterima maupun dapat diterima oleh pihak 

perusahaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku diperusahaan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam. Pendapatannya dapat diukur dan diakui 

dengan besarnya nilai wajar yang dapat diterima agar didalam laporan 

keuangannya tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi (overstated) dan atau 

terlalu rendah (undertated). Transaksinya dibuat atas dasar kesepakatan bersama 

antara kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung, dengan 

cara pihak tertanggung dapat memilih atau mengambil keputusan atas rate yang 

akan dipilih sesuai dengan kemampuan tertanggung. Nilai yang dimaksud adalah 

nilai yang dapat dinyatakan dalam jumlah nilai mata Uang Rupiah bukan Dollar 

maupun mata uang asing. 

Pengungkapan 

Pengungkapan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam 

sangat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.23 

Tahun 2010 dan transaksi yang dilakukan dapat dimasukkan serta dicatat dalam 

setiap substansi masing-masing transaksi laporan. Tetapi laporan keuangan PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam secara by sistem (computer), 

yaitu dengan secara langsung menginput data yang diperoleh dari mulai kantor 

perwakilan cabang ke kantor cabang lalu ke kantor pusat, maka kantor pusatlah 

yang akan menginput atau mengkoreksi tentang laporan keuangannya secara 

mendetail (keseluruhan) dari hasil laporan konsilidasian atau laporan anak cabang 

perusahaan secara transparansi atau keterbukaan dan laporan keuangannya juga 

telah dikoreksi atau diaudit oleh pihak Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

sesuai dengan prosedur yang berlaku dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam merupakan salah satu perusahaan yang telah mengikuti standar  

kebijakan-kebijakan akuntansi yang berlaku yang dibuat oleh kebijakan 

manajeman yang sangat berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan 

setiap transaksi yang terjadi dicabang maupun perwakilan cabang serta telah 

mengikuti prosedur dengan baik yang berlaku Pengungkapan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Cabang Batam juga telah telah mengikuti Standar Laporan 
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Keuangan (SAK) yang berlaku berdasarkan atas kebijakan laporan keuangan 

konsisidasian atau laporan anak cabang perusahaan serta pengungkapannya telah 

mencakup dalam ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi yang signifikan yang 

dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh pada jumlah-jumlah yang dilaporkan 

disetiap transaksi yang terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan laba rugi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam 

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.23 Tahun 

2010 dan laporan keuangannya telah mengungkapkan bahwa disetiap transaksi-

transaksi yang terjadi dimasukkan pada posnya masing-masing laporan keuangan. 

Perlakuan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam telah memenuhi serta mengikuti prosedur dengan baik 

yang berlaku sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2010, karena perusahaan PT. 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam merupakan salah satu 

Perusahaan Asuransi Swasta yang di awasi serta mempunyai ketentuan dan Surat 

Izin Usaha (SIU) yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara). Dari hasil Laporan Keuangannya juga telah di audit berdasarkan Standar 

Auditing yang berlaku dan ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) bahwa laporan keuangannya yang di audit meliputi pemeriksaan atas dasar 

pengujian, bukti-bukti yang mendukung dan penilaian atas prinsip akuntansi yang 

digunakan dan estimasi signifikan dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. 

Laporan keuangan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam 

bahwa dalam pencatatan laporan keuangannya menggunakan metode cash basis 

dan metode accrual basis dan telah mencakup pada pos masing-masing laporan 

laba rugi sesuai dengan transaksi yang terjadi dan serta dalam keadaan yang 

sebenar-benarnya. Pergantian asuransi yang dilakukan bisa berupa penggantian 

dengan cara klaim yaitu apabila peserta atau pihak tertanggung mengalami suatu 

kejadian untuk membayar kerugian pertanggungan asuransi dari pihak perusahaan 

kepada pihak tertanggung. Dan dalam pembayaran preminya juga dilakukan 

secara angsuran pada jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) dengan pihak tertanggung. Dan jika pihak tertanggung 

telat membayar preminya maka pihak perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam berhak atas akan pengambilan keputusan yang akan 

dilakukan sesuai dengan perjanjian awal kesepakatan yang telah disepakati antara 

kedua belah pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Persero) Cabang Batam, karena “No Premi No Claim”. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya mengenai 

Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi Asuransi Berdasarkan PSAK 
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No.23 Tahun 2010 Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengakuan pendapatan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam diakui secara cash basis dan accrual basis yaitu pada saat diterima 

dan terjadinya transaksi atas kesepakatan bersama antara kedua belah 

pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penaggung, sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

Cabang Batam dan pengakuannya telah sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 

2010. 

2. Pengukuran pendapatan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam atas nilai yang harus diakui adalah sebesar diakui sebesar nilai 

wajar (kas yang diterima) yang ditentukan atas dasar accrual basis 

(perolehan biaya atau pendapatan yang diterima) dari persetujuan antara 

kedua belah pihak yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung pada 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam dan telah sesuai 

dengan PSAK No.23 Tahun 2010. 

3. Pengungkapan pendapatan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang 

Batam mengungkapkan pendapatannya pada masing-masing transaksi 

yang terjadi disetiap transaksi laporan keuangan tetapi tidak sesuai dengan 

PSAK No.23 Tahun 2010 karena setiap laporan keuanganya PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam dimasukkan dan dicatat melalui by 

sistem (computer) secara langsung ke pusat perusahaan dan perusahaan 

pengungkapannya telah mencakup pada akuntansi yang berlaku. 

4. Perlakuan akuntansi pendapatan asuransi yang diterapkan PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam dalam perlakuan akuntansinya 

telah sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2010 dan laporan keuangannya 

telah di Audit oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan disajikan 

dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di 

Indonesia. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Seharusnya disetiap cabang perusahaan dibuat laporan keuangan bukan 

hanya secara by sistem saja agar penerapannya dapat secara konsisten 

disetiap periode akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

lebih akurat dalam mencerminkan posisi laporan keuangan perusahaan. 

2. Dengan adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat dipertahankan, 

maka PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Batam mempunyai 

peran yang sangat penting, guna untuk meningkatkan kinerja yang 

berkualitas dan meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di 

perusahaan agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan secara 

efektif dan efesien. 
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