
ANALIS IS KELAYAKAN  KINERJA LAPORAN KEUANGAN  
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE INDONESIA  

PERIODE 2011 – 2014 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Sebagai Salah Satu Prasyarat 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 
OLEH :  

 
DICK YOSHUA 

11126019 
 
 
 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  

2015 



ANALISIS KELAYAKAN  KINERJA LAPORAN KEUANGAN 
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE INDONESIA  

PERIODE 2011 – 2014 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
OLEH :  

 
DICK YOSHUA 

11126019 
 
 
 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS E KONOMI 

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  

2015 



Nam a 
NPM 
Fakultas 
Jurusan 
Judul Skripsi 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI 

: Dick Yoshua 
: 11126019 
: Ekonomi 
: Akuntansi 
: Analisisis Kelayakan Kinerja Laporan Keuangan PT 
Prudential Life Assurance Indonesia Periode 2011- 
2014. 

Pembimbing, 
Tanggal, ill I oO / 2015 

(Ora. Jeanne A. .,MSi.,Ak.,CA) 

Mengetahui: 
Ketua Program Studi 
Tanggal,W foe /2015 

(Ora. Jeanne A.W.,MSi.,Ak.,CA) 



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi yang ditulis oleh Dick Yoshua dengan NPM 11126019 

Tetah diuji pada 021031 2015 

Dinyatakan LULUS oleh: 

Ketua Tim Penguji 

(Dr. Wahyudiono, MM.) 

Mengetahui, 

Dekan Fakuftas Ekonomi, 

(Ora. Maria Widyastuti, M.M.) 

Ketua Program Studi, 

(Ora. Jeanne A.W.,MSi.,Ak.,CA) 



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

Judul Skripsi 

ANALISIS KELAYAKAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN PT 
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE INDONESIA 

PERIODE 2011 - 2014 

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan 

Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika 

Jurusan Akuntansi 

Pada Hari f<abu , Tanggal O 2.1 0 9 I 2015 

Disusun oleh: 

Nam a 
NPM 
Fakultas 
Jurusan 

: Dick Yoshua 
: 11126019 
: Ekonomi 
: Akuntansi 

Tim Penguji: C 1. Dr. Wahyudiono, MM. 
2. Ora. Jeanne AW., MSi., Ak., CA ( 
3. Nadya Yuristanti, S.E., M.M. ( 



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama : Dick Yoshua 
Fakultas I Prodi : Ekonomi I Akuntansi 
Alamat Asli : Jalan Letkol Sumarjo no. 89, Mojokerto 
No ldentitas (KTP I SIM) : 3576011501930002 
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: 
Analisis Kelayakan Kinerja Laporan Keuangan PT Prudential Life 
Assurance Indonesia Periode 2011 - 2014 

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah 
dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk 
jurnal, working paper, atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. 
Skripsi (Tugas Akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya 
dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah 
saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk 
para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali 
yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan. 
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan 
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya 
sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di 
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk 
pencabutan gelar kesarjanaan. 
Demi pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh 
tanggungjawab dan integritas. 

Surabaya, 27 Agustus 2015 
Hormat saya, 

-·.....;..,,� -; 

Dick Yoshua 



ABSTRAK  

Oleh: 
DICK YOSHUA 

 

Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan sangat penting dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian yang telah diperoleh 
perusahaan sebagaimana tujuan perusahaan dalam menjalankan proses produksi 
(operasi) perusahaan. Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan juga sangat 
membantu dalam proses pengambilan keputusan yang akan dibuat para pemakai 
laporan keuangan yang didasarkan pada data keuangan yang disajikan dalam 
laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur atau 
teknik analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 
perusahaan. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis perbandingan, metode 
analisis rasio-rasio keuangan. Masing-masing dari setiap rasio akan diinterpretasikan 
guna melihat kemungkinan-kemungkinan adanya alternatif pengambilan keputusan 
dan implikasi manajerial yang akan berguna untuk perkembangan dan peningkatan 
kekuatan keuangan di masa yang akan datang. 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 
satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 
relevan dan signifikan. Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang 
menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Melalui 
penyederhanaan tersebut kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi 
dan dapat membandingkannya dengan rasio lain, sehingga kita dapat memperoleh 
informasi dan memberikan penilaian. 

Kinerja keuangan PT. Prudential Life Assurance secara keseluruhan 
tergolong baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan pos total aktiva dan total 
modal pada neraca, namun demikian peningkatan total aktiva tersebut juga 
diiringi dengan peningkatan pada pos total kewajiban. Secara keseluruhan hasil 
analisis rasio juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada 
komponen likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang cukup memuaskan. 
Tetapi untuk komponen aktivitas masih belum mencapai hasil yang memuaskan, 
tetapi sudah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2014. 

 

 

 

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Teknik Analisis, Laporan Keuangan. 



ABSTRACT 
 

By: 
DICK YOSHUA 

 

The analysis of the financial performance of a company is substantial for 
knowing the extent of achievement that has been earned by the company towards 
the objectives that are set in carrying out the process of production (operations) of 
the company. Analysis of the company's financial performance is also very helpful 
in the decision-making process by the users of the financial statements that are 
based on financial data presented by company. Therefore, a method of 
measurement is strongly needed to be used in analyzing the company's financial 
statements. 

The method used is comparative analytical methods: the financial-ratios 
analytical methods. Each of ratio will be interpreted to see the possibilities for 
alternative decision making and managerial implications, which will be useful for 
the development and financial-strength improvement of the company in the future. 

Financial ratio is the numeral obtained from comparing one financial 
statement to another that has a significant and relevant relationship. Financial 
ratios only simplifies the information that explains the relationship between two 
posts. Through simplification we can quickly apprise the relationship between 
earlier posts and can compare it to other ratios until we can get information and 
give a valuation. 

The overall financial performances of PT Prudential Life Assurance are 
quite good. It is characterized by an increase of total assets and total postal capital 
on the balance. However, the increase in total assets was also accompanied by an 
increase of total postal of obligations. A good overall ratio analytical results were 
also yielded. This can be seen in the liquidity components, solvency, and 
profitability that were quite satisfactory. However, the activity component is still 
not as satisfactory as the other aspects, but has significantly improved from 2011 
until 2014. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi perekonomian yang terus berkembang, 

pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia berkembang cukup pesat 

dan memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di 

Indonesia. Masyarakat dan sektor usaha sebagai pihak pengguna jasa bank 

yang paling berperan, pada umumnya selalu memiliki respon yang tanggap 

terhadap berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh masing-masing 

bank untuk menarik simpati nasabahnya. Bank sebagai lembaga yang 

sangat bergantung pada kepercayaan nasabah tentunya akan terus 

menyempurnakan layanannya di tengah persaingan dengan banyaknya 

penyedia jasa keuangan lainnya. 

Perusahaan diharapkan dapat bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan sejenis lainnya di pasaran. Perencanaan harus disusun sesuai 

kemampuan dan perkembangan yang dimiliki perusahaan agar 

pelaksaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perkembangan suatu 

usaha konsolidasi suatu perusahaan dapat dilihat data keuangan 

perusahaan tersebut yang berisi informasi mengenai posisi keuangan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. 
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Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak 

pemerintah, dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai 

kondisi keuangan suatu pemerintah. Meskipun laporan keuangan adalah 

suatu hasil dari proses akuntansi yang disajikan dalam bentuk kuantitatif 

dimana informasi-informasi yang diberikan dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan bagi perorangan maupun perusahaan. Laporan 

keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan perubahan modal, serta 

laporan arus kas. 

Dengan menggunakan rasio keuangan untuk menganalisis pos-pos 

neraca akan dapat diketahui atau diperoleh gambaran posisi keuangan 

perusahaan, sedangkan analisis terhadap laporan laba rugi akan 

memberikan gambaran tentang hasil dan  perkembangan perusahaan. 

Laporan keuangan pada umumnya digunakan secara luas baik oleh pihak 

internal maupun oleh pihak eksternal perusahaan. Pihak internal adalah 

pihak yang membutuhkan informasi dari hasil analisis laporan keuangan 

untuk membantu mereka dalam mengelola, merencanakan, dan 

mengendalikan kegiatan perusahaan. Pihak internal perusahaan terdiri dari 

manajemen perusahaan, para pembuat keputusan di perusahaan dan staf 

perusahaan. Keputusan yang diambil oleh pihak internal akan secara 

langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Pihak eksternal adalah 

pihak yang membutuhkan informasi dari hasil analisis laporan keuangan 

suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan yang menyangkut 
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hubungan mereka dengan perusahaan tersebut. Pihak eksternal terdiri dari 

para investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum. 

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan suatu perusahaan 

dalam keadaan baik dapat dilakukan berbagai analisis rasio, antara lain 

rasio likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan aktivitas. Yang dijadikan 

dasar untuk menghitung analisis rasio adalah neraca dan laporan laba rugi. 

Secara umum, rasio likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan 

aktivitas merupakan salah satu indikator penting dari laporan keuangan. 

Sehingga apabila rasio likuiditas, solvabilitas, profabilitas, dan aktivitas 

suatu perusahaan menunjukkan hasil yang baik, maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut menunjukkan hasil yang baik pula. 

Perubahan terhadap kekuatan keuangan perusahaan,khususnya di 

bidang asuransi akan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

membayar claim atas sejumlah uang pertanggungan yang telah dijanjikan 

kepada nasabah. Kekuatan keuangan perusahaan tercermin dalam wujud 

laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan 

yang sering kali dijadikan sebagai suatu indikator posisi keuangan 

perusahaan adalah Modal Minimum Berbasis Resiko (MMBR). Rasio 

tersebut digunakan untuk mengukur kekuatan suatu perusahaan asuransi 

untuk mengantisipasi akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan 

kewajiban. 

Penyajian rasio Kesehatan Keuangan sesuai dengan Pasal 2 

Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan 

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat 
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solvabilitas paling rendah adalah 120% dari modal minimum berbasis 

resiko (terlampir).  Permasalahan yang cukup menarik mengenai MMBR 

tersebut terjadi pada PT. Prudential Life Assurance. Perusahaan 

mengalami penurunan yang signifikan terhadap rasio tersebut dari tahun 

2012-2013, namun demikian penurunan Modal Minimum Berbasis Resiko 

(MMBR) tersebut tidak selamanya mengindikasikan suatu penurunan 

kinerja dari PT. Prudential Life Assurance. Perlu analisis lebih lanjut 

terhadap laporan keuangan PT. Prudential Life Assurance.  

Analisis terhadap laporan keuangan tersebut tentunya akan sangat 

membantu perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

melakukan antisipasi dan perluasan produk. Analisis laporan keuangan 

juga sangat diperlukan untuk pembentukkan model prediksi keuangan 

yang akan digunakan untuk menentukan arah perkembangan perusahaan di 

masa mendatang, oleh karena itulah sangat diperlukan suatu studi 

mengenai “Analisis Kelayakan Kinerja Laporan Keuangan PT 

Prudential Life Assurance Indonesia Periode 2011-2014”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian ini, maka permasalahan yang akan diungkapkan adalah: 

1. Bagaimanakah analisis kelayakan laporan keuangan PT Prudential 

Life Assurance Indonesia Periode 2011-2014? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian 

kinerja PT Prudential Life Assurance Indonesia Periode 2011-

2014. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan suatu pengetahuan dan sebagai bahan 

masukan mengenai manfaat rasio keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai analisis rasio keuangan, sehingga dapat menjalankan 

organisasinya secara efisien dan efektif agar mampu bersaing dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan 

dalam analisis laporan keuangan pada rasio keuangan likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas dalam mengukur kinerja keuangan 

PT Prudential Life Assurance Indonesia. Dengan periode 4 tahun mulai 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. LANDASAN  TEORI  

2.1.1. PENGERTIAN  ANALISIS  

Terdapat beberapa pengertian mengenai analisis, yakni : 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Menurut Kamus Akuntansi, analisis adalah melakukan evaluasi 

terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan 

akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang 

perbedaan yang muncul. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa proses analisis 

merupakan kegiatan untuk menelaah suatu hal, bagian, atau komponen 

agar dapat diperoleh pengetahuan secara menyeluruh terhadap objek yang 

sedang diteliti. 

2.1.2. PENGERTIAN  AKUNTANSI  

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses 

akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan 
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kepada pihak yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai 

informasi (laporan akuntansi) ini, maka perlu diketahui secara benar 

pengertian dari proses akuntansi. 

Terdapat beberapa pengertian mengenai akuntansi, yakni : 

1. Suwardjono (2011:6) memberikan pengertian akuntasi adalah 

seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan 

masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, 

pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian, dan 

penyajian secara sistematik informasi yang dapat dipercaya dan 

berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat 

keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian 

suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan 

laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi 

pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan lainnya. 

2. Soemarso (2004:14) menpengertiankan akuntansi sebagai suatu 

disiplin ilmu yang menyediakan informasi penting sehingga 

memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya 

perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga dipengertiankan 

sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan 

informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tersebut. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa proses 

akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data keuangan 
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perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasi berbagai transaksi atau 

peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan 

melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran 

transaksi-transaksi yang bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga 

informasi yang tersedia menjadi relevan dan saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, serta mampu memberikan gambaran secara layak 

tentang keadaan keuangan serta hasil perusahaan dalam suatu periode yang 

akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

2.1.3. PENGERTIAN  LAPORAN KEUANGAN  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan beberapa pengertian mengenai laporan 

keuangan antara lain : 

1. Menurut Pernyataan ED PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013) 

2. Menurut Soemarso (2004:34), laporan keuangan adalah laporan 

yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di 

luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan. 

3. Menurut Sundjaya dan Barlian (2001:47) dalam http://jurnal-

sdm.blogspot.com/2009/07/laporan-keuangan-pengertian-dan-

dasar.html, laporan keuangan adalah suatu laporan yang 

menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan 
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sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa laporan 

keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan dan 

kinerja perusahaan yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama 

periode akuntansi dari suatu entitas. 

2.1.4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  

Hasil akhir dari suatu proses akuntasi adalah laporan keuangan 

yang merupakan cerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu 

periode tertentu. Selain digunakan sebagai alat pertanggungjawaban, 

laporan keuangan diperlukan sebagai dasar dalam pengambilan suatu 

keputusan ekonomi. 

Menurut ED PSAK nomor 1, laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Suwardjono (2011:30) menyatakan tujuan penyampaian informasi 

keuangan mengenai unit organisasi perusahaan adalah : 

1. Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan 

bermanfaat bagi investor dan kreditor untuk dasar pengambilan 

keputusan investasi dan pemberian kredit. 
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2. Menyediakan informasi posisi keuangan perusahaan dengan 

menunjukkan sumber-sumber ekonomik (aset) perusahaan serta 

asal kekayaan tersebut (siapa pihak yang mempunyai hak atas aset 

tersebut). 

3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan 

prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba (earning power). 

4. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. 

5. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan 

sumber-sumber pembiayaan (pendanaan) perusahaan. 

6. Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam 

memprediksi aliran kas perusahaan. 

7. Menyediakan informasi lain yang membantu pemakai untuk 

menilai prestasi dan pertanggungjawaban keuangan manajemen. 

Jadi dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat 

yang telah diberikan tersebut bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu 

keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan untuk 

melaporkan aktivitas dan kinerja perusahaan yang berpengaruh terhadap 

semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), baik 

di internal maupun ekternal perusahaan. 

2.1.5. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN  

Menurut Prihadi (2008:54), karakteristik kualitatif merupakan ciri 

khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi 
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pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat 

dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 

Keempat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Dapat dipahami 

Kualitas informasi yang penting ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pengguna. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa 

lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

penggunanya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) 

dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan. 
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4. Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat 

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif.  

2.1.6. PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN  

Menurut Suwardjono (2011:33), pengguna laporan keuangan 

meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi 

pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, 

dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi 

beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini 

meliputi : 

1. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari 

investasi yang mereka lakukan. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang mungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan 



13 

 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan 

balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha 

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai 

pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup 

perusahaan. 

5. Konsumen 

Para konsumen berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat 

dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada 

perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan 

karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka 

juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 
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menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti 

pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang 

dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.” 

2.1.7. JENIS LAPORAN KEUANGAN  

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012: 115-116), laporan keuangan 

yang disajikan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. 

Artinya laporan keuangan dibuat sesuai dengan standart yang telah 

ditentukan. 

Dalam praktiknya jenis-jenis laporan keuangan yang ada sebagai 

berikut: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan yang menunjukan posisi keuangan 

perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan 

adalah posisi aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) 

suatu perusahaan. 
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Unsur yang berkaitan secara langsung dengan posisi keuangan 

adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Aktiva 

Aktiva adalah jumlah uang yang dinyatakan atas sumber-

sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, baik uang, 

barang maupun hak-hak yang dijamin oleh undang-undang 

atau pihak-pihak tertentu yang timbul dari transaksi / 

peristiwa di masa yang lalu. 

b. Hutang / Kewajiban 

Hutang adalah  jumlah uang yang dinyatakan atas 

kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan uang, barang dan 

jasa-jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang. 

Kewajiban timbul sebagai akibat dari transaksi/peristiwa 

yang mempengaruhi perusahaan di masa yang lalu. 

c. Modal / Ekuitas 

Modal adalah sisa hak atas aktiva di dalam perusahaan 

setelah dikurangi dengan seluruh hutang-hutangnya. Hak 

atas aktiva tersebut melekat pada pemilik sebagai pihak 

yang menanggung segala resiko dan ketidakpastian akan 

kegagalan perusahaan.  

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Dalam 
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laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber 

pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang 

dikeluarkan. 

Unsur laporan laba rugi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Penghasilan (Income) 

Penghasilan (income) adalah peningkatan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) meliputi 

pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain). 

Penghasilan dapat disub-klasifikasikan menjadi : 

a) Pendapatan (revenue) 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 

aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan 

sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan 

jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Jadi 

dengan kata lain bahwa dapat dikatakan pendapatan 

(revenue) merupakan penghasilan yang timbul dari 

aktivitas atau operasi utama perusahaan. 

b) Keuntungan (gains) 

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang 

memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul 

atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan 
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aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan 

meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam 

pengalihan aset tidak lancar. Pengertian penghasilan 

juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi; 

misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang 

dapat dipasarkan (marketable) dan dari kenaikan 

jumlah aset jangka panjang. 

b. Beban (Expenses) 

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar 

atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang 

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 

pembagian kepada penanam modal. 

Beban dapat disub-klasifikasikan sebagai berikut : 

a) Beban biaya 

Pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas atau operasi normal perusahaan (yang 

biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya 

aktiva seperti kas, persediaan, aktiva tetap), yang 

meliputi misalnya gaji dan upah serta penyusutan. 

b) Kerugian (losses) 

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi 

pengertian beban yang berasal dari luar aktivitas 

atau operasi normal perusahaan, misalnya rugi yang 
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disebabkan oleh terjadinya bencana alam, 

kebakaran, atau pelepasan aktiva tidak lancar. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Shareholder’s Equity) 

Menurut Soemarso (2004:54), laporan perubahan modal adalah 

ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi 

selama jangka waktu tertentu. Perubahan ekuitas perusahaan 

menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau 

kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam 

laporan keuangan. Perusahaan harus menyajikan laporan 

perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, 

yang menunjukan : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau 

kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait 

diakui secara langsung dalam ekuitas; 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan 

perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur 

dalam PSAK terkait; 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada 

pemilik; 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode 

serta perubahannya; dan 
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f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis 

modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir 

periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap 

perubahan. 

4. Laporan Arus Kas (Cashflow Statement) 

Menurut Suwadjono, (2003:84), agar seperangkat statemen 

keuangan menjadi lengkap, diperlukanlah informasi mengenai 

aliran kas suatu perusahaan yang menggambarkan aliran kas masuk 

dan keluar perusahaan selama satu perioda. Informasi ini 

dituangkan dalam statemen aliran kas (statement of cashflow). 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode 

tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, 

laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi 

tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan 

atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan 

dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Menurut Hendriksen (1996) dalam Sitepu dan Siregar (2009:32), 

pengungkapan (disclosure) dipengertiankan sebagai penyediaan 
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sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal 

pasar modal secara efisien. Dalam interpretasi yang lebih luas, 

menurut Wolk dan Tearney dalam Widiastuti (2000) dalam Sitepu 

dan Siregar (2009:36), dijelaskan bahwa, pengungkapan terkait 

dengan informasi baik yang terdapat dalam laporan keuangan 

maupun komunikasi tambahan (supplementary communication) 

yang terdiri dari catatan kaki, informasi tentang kejadian setelah 

tanggal laporan, analisis manajemen atas operasi perusahaan di 

masa datang, prakiraan keuangan operasi, serta informasi lainnya. 

Suatu catatan atas laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap 

peristiwa dan transaksi yang penting; 

b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak 

disajikan di neraca, laporan surplus defisit, laporan arus 

kas, dan laporan perubahan ekuitas; 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara 

wajar. 

2.1.8. SIFAT DAN KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN  

Laporan keuangan dipersiapkan atau disusun dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara 

periodik yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan. Menurut 

Munawir (2010:6), laporan keuangan bersifat historis atau menyeluruh. 
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Sebagai suatu progress report, laporan keuangan terdiri dari data-data yang 

merupakan hasil dari suatu kombinasi: 

1. Fakta yang telah dicatat (recorded fact) 

Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, 

seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun 

yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang 

dagangan, utang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. 

2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 

(accounting convention and postulate) 

Data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP). Hal ini 

dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk 

keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgment) 

Walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi 

atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan sudah menjadi 

standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-

konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan atau 

manajemen perusahaan yang bersangkutan.” 

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan di atas, maka 

laporan keuangan itu memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 
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yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final. 

Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan tidak menunjukan nilai likuidasi atau 

realisasi dimana dalam laporan ini terkandung pendapat pribadi 

yang telah dilakukan oleh akuntan atau manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukan angka dalam rupiah yang 

kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar 

penyusunannya dengan standar nilai mungkin berbeda atau 

berubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah berbagai waktu atau tanggal yang lalu 

dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukan 

unit yang terjual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan 

karena naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga 

diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan 

karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan 

uang. (Munawir, 2010:9). 

Dengan memahami sifat dan keterbatasan yang terdapat dalam 

suatu laporan keuangan, maka pengguna informasi dalam laporan 
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keuangan dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi 

yang diberikan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat. 

2.1.9. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI JIWA DI 

INDONESIA  

Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin 

berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor 

perkebunan dan perdagangan. Pada masa tersebut perkebunan rempah-

rempah, tembakau dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di 

Indonesia tumbuh pesat. Pemerintah Belanda merasa perlu untuk 

menjamin kelangsungan bisnis mereka bisa berjalan dengan baik dan 

mendapatkan perlindungan terhadap resiko mulai dari proses panen 

sampai dengan pengiriman hasil panen tersebut ke negara mereka. Secara 

umum perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap penting 

yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan 

Pada masa penjajahan Belanda, untuk menunjang bisnis 

perkebunan dan perdagangan, mereka mendirikan perusahaan asuransi 

kerugian pertama di Indonesia yaitu Bataviasche Zee End Brand Asrantie 

Maatschappij pada tahun 1853 dengan perlindungan utama terhadap 

resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Setelah itu berdiri  ada 2 

jenis perlindungan asuransi yang terdiri dari asuransi. 

Lahirnya asuransi di Indonesia pertama kali didirikan oleh orang 

Belanda dengan nama Nederlandsh Indisch Leven Verzekering En 

Liefrente Maatschappij (NILMIY) dengan mengadopsi perusahaan 

Asuransi Belanda yaitu De Nederlanden Van 1845. Kelak dikemudian hari 
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setelah Indonesia merdeka, asuransi ini diambil alih Pemerintah Indonesia 

dan berganti nama menjadi PT. Asuransi Jiwasraya . Disusul berikutnya 

oleh Asuransi Jiwa Boemi Poetra 1912 pada tahun 1912. 

Secara umum asuransi pada masa penjajahan dibagi menjadi 2 

kategori: 

a. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda. 

b. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari 

Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan 

di negeri lainnya. 

Pada masa setelah kemerdekaan, ada 2 tahap penting 

perkembangan asuransi di Indonesia yaitu: 

1. Nasionalisasi Perusahaan asuransi asing 

Perusahaan asuransi peninggalan penjajah Belanda yang 

dinasionalisasi adalah NV Assurantie Maatshappij De 

Nederlandern dan Bloom Vander EE tahun 1845 menjadi PT 

Asuransi Bendasraya. Selain itu Asuransi De Nederlanden Van 

1845 dinasionalisasi menjadi PT. Asuransi Jiwasraya. 

2. Pendirian dan penggabungan perusahaan asuransi baru 

Pada masa kemerdekaan ada 2 langkah penting pemerintah terkait 

perkembangan asuransi di Indonesia yaitu penggabungan asuransi 

PT Asuransi Bendasraya yang bergerak dalam asuransi rupiah dan 

PT Umum Internasional Underwriters (PT UIU) yang bergerak 

dalam asuransi valuta asing menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia 

atau lebih dikenal dengan nama Asuransi Jasindo. Selain 
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penggabungan asuransi, pemerintah juga mendirikan beberapa 

perusahaan asuransi baru untuk menunjang kesejahteraan 

masyarakat yaitu: 

a) Asuransi Jasa Rahardja untuk melindungi masyarakat dari 

resiko kecelakaan lalu lintas 

b) Perum Taspen untuk Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

c) Perum Asabri untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia 

d) Jamsostek, yaitu asuransi kecelakaan tenaga kerja perusahaan 

swasta 

Perkembangan asuransi modern di Indonesia dimulai dengan 

semakin banyaknya perusahaan asuransi yang berdiri di awal tahun 1980-

an. Beberapa diantaranya seperti AIA Financial, Allianz, Avrist, AXA 

Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Asuransi Sinar Mas hadir dan 

menawarkan berbagai macam produk perlindungan dan bahkan investasi. 

Hal ini semakin menambah alternative pilihan bagi masyarakat 

untuk medapatkan perlindungan terhadap resiko seperti yang diharapkan. 

Di sisi lain pemerintah juga semakin tanggap dengan kebutuhan 

masyarakat akan perlindungan sehingga mulai tahun 2014 ini lahir Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan 

sebagai gabungan fungsi dan peran dari Jamsostek dan Askes pada periode 

sebelumnya. 
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2.1.10. PENGERTIAN  ASURANSI 

Pengertian asuransi adalah mekanisme pemindahan resiko kepada 

pihak lain yang menjamin kompensasi finansial secara penuh ataupun 

parsial untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa di 

luar kendali pihak tertanggung dalam hal ini adalah nasabah produk 

asuransi. 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 

dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran 

yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

Dalam kontrak asuransi, pihak perusahaan asuransi memberikan 

ganti rugi kepada pihak lain (tertanggung) terhadap kerugian dalam jumlah 

tertentu, yang terjadi dari kemungkinan kerugian yang ditentukan dalam 

jangka waktu tertentu, asalkan biaya yang disebut premi dibayar. 

Dalam asuransi umum, kompensasi biasanya proporsional dengan 

kerugian yang diderita, sedangkan pada asuransi jiwa biasanya dibayar 

dengan jumlah yang tetap. Beberapa jenis asuransi (seperti asuransi 



27 

 

produk) merupakan komponen penting dari manajemen resiko, dan hal ini 

wajib di beberapa negara. 

Asuransi memberikan perlindungan kerugian terhadap sesuatu 

yang berwujud. Asuransi ini tidak bisa menjamin kelangsungan bisnis, 

pangsa pasar, atau kepercayaan pelanggan, dan tidak dapat memberikan 

ganti rugi berupa pengetahuan, keterampilan, atau sumber daya untuk 

melanjutkan operasional. 

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan 

yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua 

badan ini disebut polis, kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan 

kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada 

"penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut prem". Ini biasanya 

ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa 

depan, biaya administratif, dan keuntungan. Contohnya: seorang pasangan 

membeli rumah seharga Rp100 juta. Mengetahui bahwa kehilangan rumah 

mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial, mereka 

mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan 

rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan 

rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka 

premi sebesar Rp1 juta per tahun. Risiko kehilangan rumah telah 

disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. 

Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, Bab 9, 

Pasal 246, asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan 



28 

 

mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya 

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang 

tak tertentu. 

Sebagai ganti atas manfaat yang diterima oleh peserta asuransi 

maka peserta asuransi wajib untuk melakukan pembayaran premi secara 

teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin 

perlindungan tersebut. adapun istilah "diasuransikan" biasanya merujuk 

pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. 

2.1.11. FUNGSI ASURANSI 

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), 

asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam 

beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Utama (Primer) 

a.  Pengalihan Resiko 

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan 

resiko/kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai 

Original Risk Bearer kepada satu atau beberapa penanggung (a 

risk transfer mechanism). Sehingga ketidakpastian 

(uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian 

sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah 

menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah 
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kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat 

pembayaran premi. 

b. Penghimpun Dana 

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) 

yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami 

musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya 

ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada 

penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut 

berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk 

membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang 

tertanggung. 

c. Premi Seimbang 

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi 

yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah 

seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang 

dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan 

besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung 

dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) 

dikalikan dengan Nilai Pertanggungan. 

2. Fungsi Tambahan (Sekunder) 

a. Export Terselubung (invisible export) sebagai    penjualan   

 terselubung   komoditas   atau barang-barang   tak   nyata 

(intangible product) keluar negeri. 
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b. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah 

 untuk  merangsang pertumbuhan  usaha,  mencegah kerugian, 

 pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai 

tabungan. 

c. Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings.  

d. Sarana Pencegah dan Pengendalian Kerugian. 

2.1.12. TUJUAN ASURANSI 

Tujuan asuransi adalah: 

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang 

diderita satu pihak. 

2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus 

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan 

perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. 

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya 

yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar 

sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak 

pasti. 

4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank 

memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan 

oleh peminjam uang. 

5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak 

asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini 

khusus berlaku untuk asuransi jiwa. 
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6. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada 

saat tidak dapat berfungsi (bekerja). 

2.1.13. KONSEP ASURANSI TRADISIONAL  

Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan 

diberikan dalam berbagai bentuk polis. Berikut adalah penjelasan dari tiga 

jenis polis asuransi jiwa tradisional, yaitu: 

1. Term Life Insurance (Asuransi Jiwa Berjangka) memberikan 

manfaat kematian jika Tertanggung meninggal dalam suatu jangka 

waktu tertentu. 

a. Karakteristik Produk Asuransi Jiwa Berjangka: 

Seluruh produk asuransi berjangka memberikan 

pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang 

disebut policy term (jangka waktu polis). 

b. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila: 

1) Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang 

ditetapkan; dan 

2) Polis masih in-force ketika Tertanggung meninggal. 

c. Jika Tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka 

waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat 

memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan 

pertanggungan asuransi jiwa. Jika pemegang polis tidak 

melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir 

dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban untuk 

memberikan pertanggungan selanjutnya. 
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d. Perlindungan  asuransi  jiwa  berjangka  biasanya  tersedia  

dalam  bentuk polis asuransi, namun   dapat juga tersedia 

dalam bentuk sebuah rider (asuransi tambahan) yang 

ditambahkan pada polis dasarnya tersebut. 

Jenis-jenis Pertanggungan Asuransi Jiwa Berjangka: 

a. Level Term Insurance (asuransi jiwa berjangka dengan 

uang pertanggungan tetap) yang memberikan manfaat 

kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu 

polis tersebut. 

b. Decreasing Term Life Insurance (asuransi jiwa berjangka 

dengan uang pertanggungan menurun) memberikan 

manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka 

waktu pertanggungan. 

Asuransi Jiwa Berjangka biasanya dibutuhkan oleh calon 

Pemegang Polis yang: 

a. Membutuhkan proteksi sementara 

b. Memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi 

c. Tertarik pada proteksi besar dan premi yang rendah 

2. Whole-Life Insurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup) memberikan 

pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi Tertanggung dan 

juga memiliki unsur tabungan. 

Karakteristik Asuransi Jiwa Seumur Hidup adalah: 

a. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada 

Tertanggung selama polis masih in-force. 
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b. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung 

tabungan dalam bentuk cash value (nilai tunai). 

c. Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan level 

premium rate (tarif premi tetap) yang tidak meningkat 

sejalan dengan bertambahnya usia Tertanggung. 

d. Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk 

mengubah isi selama polis masih berlaku. 

e. Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai 

jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana 

dari nilai tunai polis, jika sudah terbentuk. 

Asuransi Jiwa Seumur Hidup biasanya dibutuhkan oleh calon 

Pemegang Polis yang: 

a. Memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan 

b. Membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang 

3. Endowment Insurance (Asuransi Jiwa Dwiguna) memberikan 

manfaat polis yang dibayar pada saat Tertanggung meninggal atau 

pada tanggal yang ditentukan jika Tertanggung masih hidup 

sampai tanggal tersebut. 

Karakteristik Asuransi Jiwa Dwiguna adalah: 

a. Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah 

Tertanggung hidup sampai akhir   jangka   waktu   

pertanggungan   atau   meninggal   selama   jangka   waktu 

pertanggungan. 
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b. Memiliki maturity date (tanggal jatuh tempo), yaitu tanggal 

pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis jika Tertanggung masih hidup. 

c. Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat. 

d. Tarif premi biasanya tetap. 

Asuransi Jiwa Dwiguna biasanya dibutuhkan oleh Calon 

Pemegang Polis yang: 

a. Ingin mempersiapkan dana pension 

b. Ingin melakukan tabungan jangka panjang 

c. Ingin mempersiapkan dana pendidikan anak 

2.1.14. KONSEP ASURANSI MODERN / UNIT LINK  

Unit Link adalah polis asuransi jiwa individu yang memberikan 

manfaat proteksi asuransi jiwa dan juga kesempatan untuk berpartisipasi 

langsung dalam pengelolaan  investasi yang setiap saat nilai polis 

bervariasi sesuai dengan asset investasi tersebut. 

Resiko yang dihadapi oleh pemegang unit link tidak ada jaminan 

atas isi dari asset yang kita miliki. Polis asuransi unit link memberikan 

pilihan kepada pemegang polis untuk memilih jenis investasi serta 

fleksibelitas untuk memindahkan dana setiap saat dengan tujuan untuk 

mendapatkan hasil investasi dari investasi yang sudah di tanam dan dapat 

mengatasi inflasi. 

Karakteristik Polis Unit Link adalah: 

a. Premi yang di bayar pemegang polis digunakan untuk membeli 

unit dana yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah premi di 
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bayarkan oleh pemegang polis, semakin bertambah unit yang 

dimiliki . 

b. Harga Unit akan di umumkan oleh perusahaan secara berkala. 

Misalnya dalam bentuk harian. Tetapi dalam kenyataan sekarang. 

Sering harga unit akan di keluarkan dalam bentuk Bulanan. Jadi 

anda bisa mengetahui nilai dari asuransi unit link yang dimiliki .  

2.1.15. ANALISIS  LAPORAN KEUANGAN  

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai analisis 

laporan keuangan, berikut beberapa pengertian mengenai analisis laporan 

keuangan, yakni: 

1. Pangaribuan dan Yahya (2009) menyatakan bahwa, Analisis 

laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis 

bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan 

untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Analisis bisnis 

membantu pengambilan keputusan dengan melakukan evaluasi atas 

lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta kinerja 

keuangannya. 

2. Menurut Halsey, dkk (2005) dalam Hamonangan dan Siregar 

(2009), analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan 

teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-

data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan 

yang bermanfaat dalam analisis bisnis. 

3. Harahap (2008: 190) menpengertiankan analisis laporan keuangan 

adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit 
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informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan 

yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang 

tepat. 

Dari pengertian yang telah diberikan di atas maka dapat dibuat 

suatu kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu kegiatan 

untuk membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk 

mencari suatu hubungan antara unsur-unsur atau komponen-komponen 

dalam laporan keuangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan hingga informasi 

tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis dan 

investasi. 

Informasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu sumber 

informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam 

pengambilan suatu keputusan ekonomi. Namun di lain sisi ditemukan 

bahwa ternyata laporan keuangan masih memiliki keterbatasan dalam 

informasi yang disajian di dalamnya. Dengan melakukan analisis lebih 

lanjut terhadap laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi 

dan analisis tren akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi 

di masa yang akan datang. Disinilah salah satu arti penting dari analisis 

laporan keuangan. 
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2.1.16. TUJUAN ANALISIS  LAPORAN KEUANGAN  

Laporan keuangan menjadi alat yang penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah 

satu informasi yang cukup penting dalam pengambilan suatu keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan menyajikan mengenai apa yang telah terjadi, 

sementara itu pengguna juga membutuhkan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk dapat memproyeksi apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa 

tujuan. Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam 

memilih alternatif investasi atau merger; sebagai alat forecasting 

mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang; sebagai proses 

diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah 

lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen. (Prastowo dan 

Juliaty, 2008:57). 

Selain itu, tujuan dari analisis laporan keuangan menurut Harahap 

(2008:195) adalah: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada 

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata 

(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik 

laporan keuangan (implicit). 
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3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam 

hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan 

dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya 

dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan 

model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti 

untuk prediksi atau peningkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil 

keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari 

suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan 

keuangan juga. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria 

tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain 

dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal 

atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami 

perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, 

dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami 

perusahaan di masa yang akan datang” 
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Dari semua tujuan tersebut, menurut Hamonangan dan Siregar 

(2009), tujuan yang terpenting dari analisis laporan keuangan adalah untuk 

mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan 

murni, terkaan, dan intuisi, serta mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian pada setiap proses pengambilan keputusan. 

2.1.17. PROSEDUR ANALISIS  LAPORAN KEUANGA N 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam melakukan suatu analisis 

terhadap laporan keuangan. Adapun langkah yang harus ditempuh menurut 

Prastowo dan Juliati (2008:58) adalah sebagai berikut : 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahan 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan mencakup 

pemahaman tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan 

akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi 

mengenai trend (kecenderungan) industri di mana perusahaan 

beroperasi; perubahan teknologi; perubahan selera konsumen; 

perubahan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pendapatan per 

kapita; tingkat bunga; tingkat inflasi dan pajak; dan perubahan 

yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 

manajemen kunci. 

3. Mempelajari laporan keuangan 

Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan 

keuangan telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang 
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relevan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku. 

4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan melihat laporan 

keuangan, maka dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik 

analisis yang ada dapat menganalisis laporan keuangan dan 

menginterpretasikan hasil analisis tersebut (bila perlu disertai 

rekomendasi). 

2.1.18. METODE DAN TEKNIK ANALISIS  LAPORAN KEUANGAN  

Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai 

informasi dalam laporan keuangan, maka dalam suatu analisis laporan 

keuangan harus menggunakan suatu metode dan teknik agar dicapai tujuan 

yang diharapkan. Secara umum, menurut Prastowo dan Juliati (2008:59), 

metode analisis dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 

dua, yakni : 

1. Metode analisis horizontal (dinamis), adalah metode analisis yang 

dilakukan dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan 

untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui 

perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis 

horizontal karena karena analisis ini membandingkan pos yang 

sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis yang 

dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). 

Teknik-teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini 

antara lain teknis analisis perbandingan, analisis trend (index), 
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analisis sumber dan penggunaan dana, analisis perubahan laba 

kotor. 

2. Metode analisis vertikal (statis), adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun 

(periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang 

satu dan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk 

tahun (periode) yang sama. Oleh karena membandingkan antara 

pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang 

sama, maka disebut metode vertikal. Disebut metode statis karena 

metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada 

tahun (periode) yang sama. Teknik-teknik analisis yang termasuk 

pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis persentase 

per komponen, (common-size), analisis rasio, dan analisis impas.” 

Teknik analisis terhadap laporan keuangan yang biasa digunakan 

dalam analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010 : 36) adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan 

teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan 

untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukan : 

a. Data absolut atau jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e. Prosentase dari total 
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Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), 

adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui 

tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan 

tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size 

statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total 

aktiva, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan 

komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu 

analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal 

kerja atau sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (cash flow statement 

analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab 

berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-

sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 
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6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (gross profit analysis), adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan 

laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk 

periode tersebut. 

8. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan 

tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisis break-even ini juga akan 

diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan. 

Menurut Dewi Astuti (2004) dalam Aulia (2007:29) ada tiga tipe 

pembandingan hasil analisis rasio keuangan, yakni : 

1. Analisis cross-sectional 

Membandingkan hasil analisis rasio keuangan suatu perusahaan 

dengan nilai analisis keuangan perusahaan sejenis dalam industri 

yang sama dalam waktu yang sama. 

2. Analisis time-series 

Mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan 

hasil analisis rasio keuangan pada periode yang satu dengan hasil 
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analisis rasio keuangan pada periode yang lain dalam perusahaan 

yang sama. 

3. Analisis gabungan 

Gabungan antara analisis cross-sectional dan analisis time-series. 

Dengan mengetahui metode dan teknik dalam menganalisis laporan 

keuangan, maka pemakai laporan keuangan dapat lebih memahami 

informasi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat membuat 

suatu keputusan ekonomi yang yang tepat berdasarkan hal tersebut. 
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2.2. Gambar Rerangka Pemikiran 
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