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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Secara umum, asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional 

dalam hal siklus (proses) akuntansinya. Yaitu, diawali dari pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal, kemudian masing-masing akun dalam jurnal diposting ke buku 

besar hingga terbentuk saldo dari masing-masing akun tersebut yang kemudian 

disesuaikan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Meskipun secara 

teknis tidak jauh berbeda, secara konsep akuntansi syariah berbeda dengan 

akuntansi konvensional. 

Agar tidak keluar dari koridor prinsip syariah, Ikatan Akuntan Keuangan 

(IAI) merancang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK) nomor 108 

yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

asuransi syariah pada tahun 2009. 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi merupakan organisasi yang 

bergerak dibidang asuransi jiwa syariah, yang resmi dirikan pada tanggal 15 

Agustus 2014. Adapun hal-hal yang ditemukan dalam laporan Surplus/Defisit 

Underwriting Dana Tabarru’ untuk tahun 2018 antara lain: 
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a. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 

Tabel IV.1 

Laporan SURPLUS/DEFISIT DANA TABARRU’ 

Menurut PSAK 108 

PT. Asuransi Syariah “X” 

Laporan Suprlus/Defisit dana tabarru’ 

Per 31 Desember 20xx 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

PENDAPATAN ASURANSI 

Pendapatan Konstribusi                                                                                      xxx 

Bagian Pengelola Atas Konstribusi                                                                   (xxx) 

Bagian Reasuransi Atas Konstribusi                                                                 (xxx) 

Perubahan Konstribusi yang Belum Menjadi Hak                                            (xxx) 

Jumlah Pendapatan Asuransi                                                                          xxx 

 

BEBAN ASURANSI 

Beban Klaim                                                                                                       xxx 

Bagian Reasuransi atas Klaim                                                                          (xxx) 

Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses                                                       xxx 

Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan   xxx 

Perubahan Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan                       xxx 

Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan                                            xxx 

Jumlah Beban Asuransi                                                                                   xxx 

 

SURPLUS/DEFISIT UNDEWRITING 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Peserta Individual                               xxx 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Entitas Pengelola                              (xxx) 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Dana Tabarru’                                  (xxx) 

Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting                                                          xxx 

 

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI 

Pendapatan Bagi Hasil                                                                                       xxx 

Keuntungan Pelepasan Investasi                                                                        xxx 

Perubahan Nilai Wajar Investasi                                                                        xxx 

Beban Investasi                                                                                                 (xxx) 

Surplus (Defisit) Dana Tabarru’                                                                     xxx 

Saldo Awal Dana Tabarru’                                                                              xxx 

Saldo Akhir Dana Tabarru’                                                                             xxx 

Sumber : Buku Bayinah Dkk tahun 2018 
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b. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi 

Tabel IV.2 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk. 

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU’ 

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAB 31 

MARET 2018 

(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  

 Catatan 31 Maret 2019 31 Maret 2018 

PENDAPATAN ASURANSI    

      Kontribusi bruto 2o7,23 6.768.746.268 6.552.943.553 

      Ujrah Pengelola 2o7,23 (2.466.287..127) (1.687.773.511) 

      Bagian Reasuransi 2o7,25 (1.705.425.570) (2.200.029.502) 

      Perubahan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak 13b (258.669.593) (243.501.474) 

PENDAPATAN ASURANSI BERSIH  2.338.363.978 2.421.639.066 

    

BEBAN ASURANSI    

      Pembayaran Klaim  7.085.476.787 4.919.021.687 

      Klaim Reasuransi 2h, 26 (4.801.666.959) (3.117.182.721) 

      Beban Penyisihan Teknis 20(7) (142.095.416) 462.911.447 

BEBAN ASURANSI BERSIH  2.141.714.412 2.264.750.413 

    

      Surplus Neto Asuransi  196.649.566 156.888.653 

      Hasil Investasi 2i 105.484.216 102.115.139 

      Pendapatan (Beban) Lain-lain  12.024.964 22.976.534 

SURPLUS UNDERWRITING DAN TABARRU’  314.158.746 281.980.326 

    

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan secara kesesluruhan 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 

 

1. Dari tabel IV.1 dan IV.2 dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan antara 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi dan PSAK 108. Pengakuan PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi pada Pendapatan Asuransi 

menampilkan akun Konstribusi Bruto dan Ujrah Pengelola sedangkan di dalam 

PSAK 108 akun yang ditampilkan yaitu Pendapatan Konstribusi dan Bagian 

Pengelola Atas Konstribusi yang mana keduanya memang memiliki arti yang 

sama hanya perbedaan dalam penulisan akun saja, akan tetapi hal ini berarti 



 63 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi belum sesuai dengan PSAK 108 

(Revisi 2016) dalam menampilkan akun. 

2. Pengukuran setelah pengakuan awal PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 

Abadi tidak menampilkan akun Suprlus/Defisit Underwriting sehingga tidak 

diketahui kemana pengalokasian Suprlus/Defisit Underwriting dana Tabarru’ 

pada PT tersebut. 

3. Kemudian pada Penyajiannya ada sedikit kesalahan yang penulis temukan 

dimana PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi  seharusnya menampilkan 

terlebih dahulu seluruh beban perusahaan, adapun beban perusahaan yang 

dimaksud adalah perubahan penyisihan klaim dalam proses, perubahan 

penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, perubahan 

penyisihan klaim yang belum menjadi pendapatan dan perubahan penyisihan 

manfaat polis masa depan setelah itu barulah PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa 

Mitra Abadi menyajikan penyisihan teknis nya, sehingga laporan keuangan 

pada PT tersebut lebih informatif. 

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan nomor 108 pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra 

Abadi, penulis akan memaparkan terlebih dahulu apa saja pedoman-pedoman 

yang terdapat pada PSAK 108. 

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf  

standar. Paragraf standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf 
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penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib 

diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items). 

1. Karakteristik  

a. Paragraf 07. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang 

pesertanya mendonasikan (men-tabarru’- kan) sebagian atau seluruh 

kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko 

tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami 

oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan 

syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan 

merupakan pendapatan entitas pengelola. 

b. Paragraf 08. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong 

menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama 

peserta asuransi.  

c. Paragraf 09. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah 

akad tabarru’ dan akad tijari. Akad tabarru’ digunakan di antara para 

peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas 

pengelola. 

d. Paragraf 10. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi; atau 

kontribusi dan investasi. 

e. Paragraf 11. Dana tabarru’ dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan 

akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kembali ke dana tabarru’. Hasil investasi dana 

tabarru’ seluruhnya menjadi penambah dana tabarru’; atau sebagian 
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menjadi penambah dana tabarru’ dan sebagian lainnya untuk entitas 

pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. 

f. Paragraf 12. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana 

peserta kolektif (dana tabarru’) dimana risiko ditanggung secara 

bersama antara peserta asuransi. 

2. Pengakuan dan Pengukuran  

a. Pengakuan Awal 

1) Paragraf 14. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari 

dana tabarru’ dalam dana peserta. 

2) Paragraf 15. Dana tabarru’ yang diterima tidak diakui sebagai 

pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk 

menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya 

mengelola dana sebagai wakil para perserta. 

3) Paragraf 16. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana 

tabarru’ juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan 

surplus underwriting dana tabarru’. Investasi oleh entitas 

pengelola dilakukan (dalam kedudukan sebagai entitas pengelola) 

antara lain, sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana 

(mudharabah atau mudharabah musytarakah). 

4) Paragraf 17. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi 

diakui sebagai: 

a) dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah 

atau mudharabah musytarakah; dan atau 
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b) kewajiban jika menggunakan akad wakalah. 

5) Paragraf 18. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana 

investasi yang menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas 

mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut 

dalam laporan perubahan dana investasi terikat. 

6) Paragraf 19. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan 

menggunakan akad mudharabah, atau mudharabah musytarakah, 

mengacu kepada PSAK yang relevan. 

7) Paragraf 20. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai 

pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam 

laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’. 

b.  Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  

Surplus dan Défisit Underwriting Dana Tabarru 

1) Paragraf 21. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting 

dana tabaru tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator 

atau kebijakan manajemen. 

a) seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’; 

b) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya 

didistribusikan kepada peserta; atau 

c) sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian 

didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya 

didistribusikan kepada entitas pengelola. 
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2) Paragraf 22. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting 

dana tabarru’ yang didistribusikan kepada entitas pengelola 

diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan 

dana tabarru’. 

3) Paragraf 23. Surplus underwriting dana tabarru’ yang diterima 

entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba 

rugi, dan surplus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam 

neraca. 

4) Paragraf 24. Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru’, maka 

entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut 

dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut 

kepada entitas pengelola berasal dari surplus dana tabarru’ yang 

akan datang. 

5) Paragraf 25. Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan 

dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru diakui 

pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar 

jumlah yang disalurkan  

Penyisihan Teknis (Technical Provision) 

1) Paragraf 26. Penyisihan teknis untuk asuransi syariah terdiri dari:  

a)  Penyisihan kontribusi yaitu jumlah untuk memenuhi klaim 

yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode 
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berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang 

belum menjadi hak). 

b) Klaim yang masih dalam proses yaitu jumlah penyisihan atas 

ekspektasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan 

akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode 

mendatang. Penyisihan tersebut termasuk beban penanganan 

dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. 

c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah 

penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak 

dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisihan 

tersebut termasuk beban penanganan dikurangi beban klaim 

yang menjadi kewajiban reasuransi. 

2) Paragraf 27. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode 

pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit 

underwriting dana tabarru’.  

3) Paragraf 28. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut: 

a) Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung 

menggunakan metode yang berlaku dalam industri 

perasuransian. 

b) Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah 

estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas 

pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi 

untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan 
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sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah 

mengurangkan bagian reasuransi dan bagian klaim yang 

telah dibayarkan. 

c) Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar 

jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan 

pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa 

lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan 

dan metode statistik.  

Cadangan Dana Tabarru’ 

1) Paragraf 29. Cadangan dana tabarru’ digunakan untuk: 

a) menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode 

mendatang;  

b) tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa 

yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi 

(class of business) yang menunjukkan derajat volatilitas 

klaim yang tinggi. 

2) Paragraf 30. Cadangan dana tabarru’ diakui pada saat dibentuk 

sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehatihatian 

(deemed prudent) agar mencapai tujuan pembentukannya yang 

bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’. 

3) Paragraf 31. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang 

diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru’ yang 
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dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus 

underwriting dana tabarru’. 

c. Penyajian  

1. Paragraf 32. Bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada 

pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ yang 

didistribusikan kepada peserta” dan bagian surplus yang 

didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara 

terpisah pada pos “bagian surplus underwriting dana tabarru’ 

yang didistribusikan kepada pengelola” dalam laporan 

perubahan dana tabarru’. 

2. Paragraf 33. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada 

kewajiban dalam neraca. 

3. Paragraf 34. Dana tabarru disajikan sebagai dana peserta yang 

terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan 

posisi keuangan) 

4. Paragraf 35. Cadangan dana tabarru’ disajikan secara terpisah 

pada laporan perubahan dana tabarru’. 

d. Pengungkapan 

1. Paragraf 36. Entitas pengelola mengungkapkan terkait 

kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada: 

a) Kebijakan akuntansi untuk: 

1) kontribusi yang diterima dan perubahannya; 
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2) pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya 

3) Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan 

reasuransi; 

4) Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi; 

5) Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk 

bagian risiko dan ujrah dari total kontribusi per jenis 

asuransi; 

6) Kebijakan perlakuan surplus atau defisit underwriting 

dana tabarru’; dan 

7) Jumlah pinjaman (qardh) untuk menutup defisit 

underwriting (jika ada). 

2. Paragraf 37. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan 

dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:  

a) Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang 

berasal dari peserta; dan 

b) Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang 

digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana 

investasi. 

3. Paragraf 38. Entitas pengelola mengungkapkan terkait 

penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada: 

a) Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang 

ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan 

saldo akhir);dan 



 72 

b) Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap 

penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. 

4.  Paragraf 39. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait 

cadangan dana tabarru’, mencakup tetapi tidak terbatas pada: 

a) Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran 

cadangan dana tabarru’;  

b) Perubahan cadangan dana tabarru’ per jenis tujuan 

pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan 

digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);  

c) Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana 

tabarru’ jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas;dan 

d) Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi 

surplus underwriting. 

5. Paragraf 40. Entitas pengelola mengungkapkan aset dan 

kewajiban yang menjadi milik dana tabarru’. 

 

4.3. Analisa Pengakuan, pengukuran dan penyajian Terhadap Laporan 

Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru’ pada PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 

4.3.1. Pengakuan  

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (cost) ke dalam 

sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan 

terefleksi dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan berhubungan dengan masalah 

apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. 
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PT. JMAS mengakui penerimaan dana konstribusi pada saat peserta 

membayar dana konstribusi, pendapatan konstribusi diakui sebagai pendapatan 

asuransi dalam Laporan  Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ dan tidak 

diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dana tabarru’ PT. JMAS dibentuk dari 

konstribusi , hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana 

tabarru’ yang didistribusikan kembali ke dana tabarru’. Bagian pembayaran 

peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer jika menggunakan 

akad mudharabah atau mudharabah musytarakah. Hasil investasi dialokasikan 

kepada perusahaan dan peserta sesuai dengan akad yang disepakati. 

Penulis menganalisa, setiap pembayaran kontribusi yang di setorkan 

oleh peserta akan  langsung di bagi menjadi 2 rekening yaitu diakui sebagai 

rekening tabarru’ dan rekening investasi. Untuk hasil keuntungan investasi 

PT.JMAS setelah dana di investasikan baik dana tabarru dan investasi. Perusahaan 

hanya mendapat fee dari peserta yaitu 20% sampai 30 % atas biaya pengelolaan 

investasi tersebut dan sisanya milik peserta. Akad yang di gunakan oleh PT.JMAS  

adalah akad mudharabah atau mudharabah musytarakah. 

 Bagian konstribusi untuk ujrah entitas pengelola diakui sebagai 

pendapatan dari entitas pengelola secara garis lurus selama masa akad dan 

menjadi beban dari dana tabarru’. Biaya akuisisi entitas pengelola diakui sebagai 

beban dari entitas pengelola selaras dengan pengakuan ujrah tersebut. Mekanisme 

di atas secara mendasar telah sesuai dengan PSAK 108 paragraf 14, 15,16,17 dan 

20. Secara teknis PT. JMAS telah menerapkan PSAK 108 pada pengakuannya 

namun ada sedikit perbedaan dalam menampilkan akun yaitu akun Konstribusi 
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Bruto dan Ujroh Pengelola yang seharusnya jika berdasarkan PSAK 108 akun 

yang ditampilkan adalah Pendapatan Konstribusi dan Bagian Pengelola Atas 

Kontribusi.  

Penelitian jenis ini pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu 

penelitian oleh Hapny Mardiah Siregar (2018) menunjukkan bahwa dalam 

menampilkan pengakuan pendapatan asuransi ia melihat perbedaan pada pos ujrah 

pengelola sementara pada  PSAK 108  muncul pos bagian pengelola atas 

kontribusi yang berarti setiap pos harus mengikuti acuan yang digunakan, karna 

Setiap waktu, pedoman akuntansi akan selalu diperbaharui. Oleh karena itu, 

perusahaan asuransi harus selalu mengikuti perkembangan pedoman akuntansi 

syariah yang terbaru.  Sehingga, dapat menjalankan aktifitas operasional 

perusahaan, terutama dalam alokasi surplus defisit underwriting dana tabarru’ 

dengan ketentuan pedoman yang ada, dan mencegah terjadinya risiko. Berikut  

tabel rekapitulasi laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’ untuk 

pengakuan pendapatan :  

Tabel IV.3 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk. 

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU’ 

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 31 

MARET 2018 

(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  

 Catatan 31 Maret 2019 31 Maret 2018 

PENDAPATAN ASURANSI    

      Kontribusi bruto 2o7,23 6.768.746.268 6.552.943.553 

      Ujrah Pengelola 2o7,23 (2.466.287..127) (1.687.773.511) 

      Bagian Reasuransi 2o7,25 (1.705.425.570) (2.200.029.502) 

      Perubahan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak 13b (258.669.593) (243.501.474) 

PENDAPATAN ASURANSI BERSIH  2.338.363.978 2.421.639.066 

    

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 
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Tabel IV.4 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 

Laporan Surplus/Defisit Dana Tabarru’ Berdasarkan PSAK 108 
31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

PENDAPATAN ASURANSI 

Pendapatan Konstribusi                                                                  6.768.746.268 

Bagian Pengelola Atas Konstribusi                                               (2.466.287.127) 
Bagian Reasuransi Atas Konstribusi                                             (1.705.425.570) 
Perubahan Konstribusi yang Belum Menjadi Hak                        (   258.669.593) 
Jumlah Pendapatan Asuransi                                                     2.338.363.978 

Sumber : Buku Bayinah Dkk tahun 2018 

4.3.2. Pengukuran  

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan 

maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.  

Di dalam paragraf 21 PSAK 108 mengatur tentang penetapan besaran 

pembagian surplus underwriting dana tabaru’. Pembagiannya  tergantung kepada 

peserta secara kolektif, regulator atau kebijakan manajemen. Adapun pilihan 

pembagian surplus underwriting adalah sebagai berikut:   

a. Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru’;  

b. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan sebagian lainnya 

didistribusikan kepada peserta; atau 

c. Sebagian sebagai cadangan dana tabarru’, sebagian didistribusikan  

kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas 

pengelola. 

Berdasarkan hasil analisis yang penulis temukan dalam hal ini PT. 

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk mengambil alternatif kebijakan yang 

pertama yaitu seluruh surplus underwriting dana tabarru’didistribusikan kembali 
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ke cadangan dana tabarru’. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada laporan 

perubahan dana tabarru’ PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, akan 

tetapi saat ini berdasarkan PSAK 108 (Tahun 2016), laporan perubahan dana 

tabarru’ tersebut tidak dibuat secara terpisah, melainkan dilebur menjadi satu 

dengan Laporan Surplus Defisit Dana Tabarru’  jadi untuk akun laporan surplus 

defisit underwriting disajikan atau ditampilkan ke dalam laporan surplus defisit 

dana tabarru’. Berikut  tabel rekapitulasi laporan surplus defisit underwriting dana 

tabarru’ untuk pengukuran pendapatan : 

Tabel IV.5 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 

Laporan Surplus/Defisit dana tabarru’ berdasarkan PSAK 108 
31 Maret 2019 Bab 31 Maret 2018 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

SURPLUS/DEFISIT UNDEWRITING 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Peserta Individual                    - 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Entitas Pengelola                     - 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Dana Tabarru’                  196.649.566 

Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting                                         196.649.566 

Sumber : Buku Bayinah Dkk tahun 2018 

 

4.3.3. Penyajian  

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen 

atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut 

cukup informatif. 

Dalam hal penyajian, PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

secara teknis telah menyajikan laporan surplus/defisit underwriting dana tabarru’.  

Tetapi ada sedikit ketidaksesuaian dalam hal menampilkan akun yaitu pada Beban 

Asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi seharusnya menampilkan 

pos/akun perubahan penyisihan klaim dalam proses, perubahan penyisihan klaim 

yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, perubahan penyisihan klaim yang 
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belum menjadi pendapatan dan Manfaat Polis Masa Depan hal ini berguna agar 

pengguna laporan keuangan dapat mengetahui beban pada PT tersebut, begitu 

juga dengan akun Pendapatan dan Beban Investasi seharusnya PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi menampilkan akun pendapatan bagi hasil investasinya 

sehingga dapat diketahui berapa bagi hasil untuk pengelola dan berapa bagi hasil 

untuk peserta. Berikut penyajian Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana 

Tabarru’  PSAK 108 yang lengkap terdiri atas: 

Tabel IV.6 

Laporan SURPLUS/DEFISIT DANA TABARRU’ 

Menurut PSAK 108 

PT. Asuransi Syariah “X” 

Laporan Surplus/Defisit dana tabarru’ 

Per 31 Desember 20xx 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

PENDAPATAN ASURANSI 

Pendapatan Konstribusi                                                                                      xxx 

Bagian Pengelola Atas Konstribusi                                                                   (xxx) 

Bagian Reasuransi Atas Konstribusi                                                                 (xxx) 

Perubahan Konstribusi yang Belum Menjadi Hak                                            (xxx) 

Jumlah Pendapatan Asuransi                                                                          xxx 

BEBAN ASURANSI 

Beban Klaim                                                                                                       xxx 

Bagian Reasuransi atas Klaim                                                                          (xxx) 

Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses                                                       xxx 

Perubahan Penyisihan Klaim yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan   xxx 

Perubahan Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan                       xxx 

Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan                                            xxx 

Jumlah Beban Asuransi                                                                                   xxx 

SURPLUS/DEFISIT UNDEWRITING 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Peserta Individual                               xxx 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Entitas Pengelola                              (xxx) 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Dana Tabarru’                                  (xxx) 

Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting                                                          xxx 

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI 

Pendapatan Bagi Hasil                                                                                       xxx 

Keuntungan Pelepasan Investasi                                                                        xxx 

Perubahan Nilai Wajar Investasi                                                                        xxx 

Beban Investasi                                                                                                 (xxx) 

Surplus (Defisit) Dana 
   
Tabbaru’

                                                                                                    
xxx 

Saldo Awal Dana Tabarru’                                                                              xxx 

Saldo Akhir Dana Tabarru’                                                                             xxx 

Sumber : Buku Bayinah Dkk tahun 2018 
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Laporan surplus/defisit underwriting dana tabarru’ yang di sajikan PT. 

Asuransi Jiwa Syariah  Jasa Mitra Abadi sejak tahun 2018-2019: 

Tabel IV.7 
PT. ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI, Tbk. 

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRU’ 

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAB 31 

MARET 2018 

(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  

 Catatan 31 Maret 2018 31 Maret 2019 

PENDAPATAN ASURANSI    

      Kontribusi bruto 2o7,23 6.768.746.268 6.552.943.553 

      Ujrah Pengelola 2o7,23 (2.466.287..127) (1.687.773.511) 

      Bagian Reasuransi 2o7,25 (1.705.425.570) (2.200.029.502) 

      Perubahan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak 13b (258.669.593) (243.501.474) 

PENDAPATAN ASURANSI BERSIH  2.338.363.978 2.421.639.066 

    

BEBAN ASURANSI    

      Pembayaran Klaim  7.085.476.787 4.919.021.687 

      Klaim Reasuransi 2h, 26 (4.801.666.959) (3.117.182.721) 

      Beban Penyisihan Teknis 20(7) (142.095.416) 462.911.447 

BEBAN ASURANSI BERSIH  2.141.714.412 2.264.750.413 

    

      Surplus Neto Asuransi  196.649.566 156.888.653 

      Hasil Investasi  2i 105.484.216 102.115.139 

      Pendapatan (Beban) Lain-lain  12.024.964 22.976.534 

SURPLUS UNDERWRITING DAN TABARRU’  314.158.746 281.980.326 

    

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan secara kesesluruhan 

Sumber : Laporan Keuangan PT. Asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 

Berikut adalah rekapitulasi laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Jasa Mitra Abadi yang sesuai dengan PSAK 108 
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Tabel IV.6 

Laporan SURPLUS/DEFISIT DANA TABARRU’ 

Menurut PSAK 108 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

Per 31 Desember 20xx 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

PENDAPATAN ASURANSI 

Pendapatan Konstribusi                                                           6.768.746.268 

Bagian Pengelola Atas Konstribusi                                        (2.466.287.127) 

Bagian Reasuransi Atas Konstribusi                                      (1.705.425.570)  

Perubahan Konstribusi yang Belum Menjadi Hak                 (   258. 669.593) 

Jumlah Pendapatan Asuransi                                               2.338.363.978 

 

BEBAN ASURANSI 

Beban Klaim                                                                             7.085.476.787 

Bagian Reasuransi atas Klaim                                                 (4.801.666.959) 

Beban Penyisihan Teknis                                                        (   142. 095.416) 

Perubahan Penyisihan Klaim dalam Proses                                       - 

P. P. Klaim yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan               - 

P. Penyisihan Klaim yang Belum Menjadi Pendapatan                     - 

Perubahan Penyisihan Manfaat Polis Masa Depan                            - 

Jumlah Beban Asuransi                                                        2.141.714.412 

 

SURPLUS/DEFISIT UNDEWRITING 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Peserta Individual                - 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Entitas Pengelola                 - 

Surplus Underwriting Dialokasikan Ke Dana Tabarru’             196.649.566 

Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting                                    196.649.566 

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI 

Bagi Hasil untuk pengelola                                                         105.484.216        

Bagi Hasil Untuk Peserta                                                                      - 

Beban Investasi                                                                         (   12.024.964) 

Surplus (Defisit) Dana Tabbaru’
                                                                      

290.108.818 

Saldo Awal Dana Tabarru’                                                     1.106.632.682 

Saldo Akhir Dana Tabarru’                                                    1.396.741.500  

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi (diolah) 

Dari hasil perbandingan penyajian laporan keuangan antara  PSAK 108 

dengan PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk terlihat dengan jelas  

perbedaan dalam menyajikan pelaporan keuangan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa 

Mitra Abadi Tbk belum sesuai dengan standar akuntansi berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku umum yang terdapat dalam  PSAK 108 karena dalam 
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pengakuan, pengukuran dan penyajian  masih  terdapat beberapa kesalahan 

sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti dalam pembahasan atau lebih tepatnya 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk masih menerapkan PSAK 108 

Revisi 2009. 

 

 

 

 

 


