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INTISARI 

PT.L1ppo General Insurance,Thk merupakan salah satu perusahaan asuransi 
yang bergerak dibidang asuransi kerugian. Sebagai perusahaan asuransi khususnya 
asuransi kerugian, PT.Lippo General Insurance,Thk, memiliki beberapa kesulitan 
dalam menial?·:kan usahanya. Salah satu diantaranya adalah kerumitan dalam 
penyajian laporan keuangan yang wajar karena merupakan bisnis ketidakpastian. 
Usaha asuransi kerugian memiliki karateristik khusus yang membuat transaksi 
asuransi dan akuntansi asuransi meJUadi khas. Premi diterima dan atau diketahui, 
sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian 
kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk diliputi ketidakpastian baik kejadiannya 
maupun jumlahnya. 

Pada PT.Lippo General Insurance,Thk, pencatatan pendapatan premi 
menggunakan metode akrual dan pencatatan beban klaim menggunakan dasar alokasi 
yang sistematis dan rasional serta diakui dengan segera (immediate recognition). 

Selain karena PT.Lippo General Insuramce,Thk merupakan salah satu 
perusahaan asuransi kerugian yang terkenal dan sahamnya terbuka untuk mnurn, 
fenomena diatas menambah minat penulis untuk mengetahui bagaimana pengakuan 
pendapatan premi dan beban kalim terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan 
pada perusahaan tersebut. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus. Subyek penelitian ini ditujukan pada PT.Lippo General 
Insurance,Thk Surabaya dengan obyek penelitian pada pengakuan pendapatan premi 
dan beban klaim serta pengaruhnya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan 
pada PT.Lippo General Insurance,Thk Surabaya. 

Simpulan pada bab terakhir ini bahwa perlakuan akuntansi untuk pendapatan 
premi menggunakan dasar akrual dan pencatatan atas beban klaim dengan dasar 
alokasi yang sistematis dan rasional dan pengakuan segera. Saran yang diajukan 
kepada perusahaan atas praktek akuntansi yang diterapkan adalah sebaiknya 
perusahaan Hendaknya pengakuan beban komisi dilakukan sebanding dengan 
pengakuan pendapatan premi, tidak sekaligus pada periode yang bersangkutan, tetapi 
dibagi rata sesuai dengan umur manfaat polis. Karena pada dasarnya beban komisi ini 
dapat dihubungkan dengan pendapatan premi yang diperoleh.Sebaiknya pendapatan 
investasi yang diperoleh perusahaan asuransi kerugian diatur pengakuannya pada 
PSAK No.28 revisi 1996. 
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