
ABSTRAK SKRIPSI

Negara berkernbang seperti Indonesia membuhrhkan banyak dana
untuk merealisasikan harapan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Teristimewa untuk mencapai tingkat pertumbuhan 6-7 persen per tahun,
pemerintah Indonesia memerlukan dana investasi yang besar sekali. Dalam
setiap Repelita, pemerintah selalu menekankan harapannya terhadap pihak
swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. pada awalnya pemerintah
merumg merupakan mesin utama pembangunan. Tetapi saat ini pemerintah
sadar tidak mampu lagi melanjutkan hal itu sendiri. Jelas, peluang bagi
industri perbankan, sekuritas, dan asuransi jiwa sangatlah bisar. fhusus
untuk asuransi jiw4 peluangnya luar biasa besar, karena masih sedikit
jumlah penduduk yang terlindungi asuransi. Sepanjang hidup manusia
selalu - berhadapan dengan berbagai risiko peristiwa yang dapat
mengakibatkan berkurang atau kehilangan perekonomian dalam hidupnya

Premi asuransi jiwa dari pembeli polis asuransi jiwa akan dihimpun
sebagai dana besar bagi PT ASURANSI JIWA ..X'. Sebagian dari dana
yang terhimpun oleh PT ASURANSI JIWA *X' dicadangkan sebagai dana
klaim. Premi yang belum merupakan pendapatan (Llneamed piemium\
tersebut dibentuk karena probabilitas risiko kematian atau risiko kecelakaan
yang mula-mula rendah suafu saat akan meningkat dangan kenaikan usia.
Dg1 yang terhirnpun dari premi asuransi jiwa sebagian lagi oleh pT
ASURANSI JIWA *X' diinvestasikan dalam benhrk deposito, dalam surat-
surat berharga (sero, obligasi), dipinjamkan dalam bentuk hipotik dan
sebagainya sehingga memperoleh penghasilan.

Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pT
ASURANSI JIWA 'X" membentuk premi yang belum merupakan
pendapatan (Uneamed Premium) tersebut. Dan bagaimanakah pT
ASURANSI JIWA 'X'' mengakui dan mencatat perlakuan akuntansi atas
premi yang belum merupakan pendapatan tersebut. Melihat pada kenyataan
tersebut dan mengingat bahwa premi yang belum merupakan pendapatan
(Unearned Premium) berfungsi sebagai dana klaim atas risiko yang
dihadapi tertanggung yang berupa kerugian yang bersifat finansial, maka
diperlukan standar perhitungan dan standar akuntansi kfiusus. Dalam
pembentukan dan pengakuan premi yang belum merupakan pendapatan
(Unearyed fremium) yang tepat dan benar. Sehingga laporan keuangan
dapat disajikan secara wajar. Ketepatan perhitungan dari pengakuan premi
yang belum merupakan pendapatan tersebut akan mempengaruhi kewijaran
laporan keuangan badan usaha yang akan bermanfaat bagi pihak internal
dan pihak eksternal.



PT ASURANSI JIWA ..X" membentuk premi yang behunm9rupalg1 pendapatan (Unearned premium), dihitung dmi- hd'a bersihtahun 
fahl- denSan prosentase tetap sesuai denlan fi.hr. ;p;memperhatikan pisah batas terhadap, pendapatan pr"_ioyu arti"Vr fiASURANSI JIWA -X' ti$t.melnneinutit* .*" pe"Oaplun p...i y*!

ft."*l{{ polis yang suaaniatufrLmno dan -anaiendaput""i,r".i i,*jberasal_dari polis yang belum jatuh tem;o.
PT ASURANSI JIWA ..X' mimbentuk pendapatan Ihnderwriting

hanya dari premi bruto dikunngi dengan premi..**-.i. pT ASURANSI
JIWA "X' mengabaikan kenaikan/penurunan premi yang belum ."-p"t*pendapatan. Susunan pembentukan pendapatan llnfutirrting y*g il;;adalah premi bruto dikurangi dengan premiieasuransi a" Oti.*gl"O*ga
kenaikar/penurunan premi yang belum menrpakan pendapatan 1t*oiriPremium).

_--. D,i dul* pengakuan pendapatan dan biay4 temyata pT ASURANSI
JIWA *)C'_mengakui pendapatan dan biaya Lerdasarkan casn basii.
Sebailmya PT ASURANSI JIWA -X' mengatui pendapatan d* bi.yutersebut berdasarkan accrual 6avs, sehing!,a hioran^t"o*g* y#j
dihasilkan menunjukkan laba periodik y*g *.1-*

.. lemua yang telah dilala*an pf aSUnaNSI JIWA ..X, yang
lelin$i pembentukan premi-yang belurn mgrupajkan pendapatan lUneirneZPremium) sefta perlak'kan akuntansi atas penlakuarr dan pencatatan sesuaipembentukan pJemi yan-g_ belum merupalian penOapatan lUnearnia
fremium) sesuai dengan pSAK No. 2g yang -*g"t* tentang Asuransi
kerugian yang didalamnya tercantum .r**ri iirr.IDalam psAK No. 2gmengatur cara perhitungan pembentukan premi yang belum
T"-yp{ry pendapatan (Unearned i'remium) yaitu dihiirn! secaraindividual dari _setiap pertanggungan dan besamya premi yang belummerupakan pendapatan ditetapkan secara prorata ,-t* tiup-t ti* yuog
bersangkutan.

PT ASURANSI JIWA ..X, sebailnya melahrkan pisah batas
|.jl19tp:lCg 

pendapatan preminya atas polis yans sudah jatuh tempocan pols yang belum jatuh ternpo, sehingga premi yang belun merupakanpendapatan dapat dibentuk.d:r. 
fll, y-g l"trr- jutrf, t _po Jine_pendapatan dan biaya yang diakui Gbih r;at;tis.


