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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Organisasi dapat dikatakan sebagai koordinasi sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi yang besar dan rumit, tujuan 

yang besar biasanya dibagi kedalam beberapa tujuan yang lebih kecil agar 

mudah dikelola. Masing-masing tujuan yang kecil ini diserahkan pada tiap 

unit dalam organisasi, tergantung pada besar kecilnya, tujuan yang kecil ini 

dapat dipecah lagi kedalam beberapa sub tujuan. 

Berdasar tujuannya, Slamet Sugiri (1994:3) menggolongkan beberapa 

organisasi sebagai berikut: “ Organisasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 

organisasi yang berorientasi laba dan organisasi yang berorientasi nirlaba”. 

Sedangkan tujuan lainnya, seperti status yang mantap didalam masyarakat 

merupakan tujuan sekunder. Adapun golongan kedua tujuan primernya selain 

laba. Tujuan  tersebut dapat berupa penyediaan jasa, pendidikan, perawatan 

kesehatan, aktifitas keagamaan dan lain sebagainya. Laba dapat menjadi 

tujuan sekunder untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan boleh jadi tidak 

menjadi tujuan sekunder sama sekali. 

Organisasi sebagai suatu sistem selalu menggunakan sumber daya 

seperti tenaga kerja, bahan, alat dan teknologi yang diatur dan digunakan 

untuk menerima masukan dan mengubah menjadi keluaran dalam bentuk 

produk dan jasa.  
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Dalam proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  organisasi 

harus melalui proses alokasi sumber daya yang telah dimiliki. 

Sumber daya yang ada dalam organisasi jumlahnya sangat terbatas, 

sedangkan kebutuhan yang ada tidak terbatas, oleh karena itu sumber daya 

yang dimiliki harus digunakan secara efektif dan seefisien mungkin agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien, organisasi membutuhkan informasi tentang 

sumber daya yang dimiliki dan hasil yang telah dicapai dalam penggunaan 

sumber daya tersebut. 

Informasi merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi 

perusahaan. Informasi tidak hanya diperlukan oleh pihak-pihak dalam 

perusahaan tetapi juga diperlukan oleh pihak-pihak diluar perusahaan. Pihak 

didalam perusahaan (intern) meliputi manager dan karyawan. Manager 

menggunakan berbagai informasi untuk menyusun perencanaan, mengawasi 

jalannya perusahan dan mengadakan evaluasi terhadap prestasi belajar 

karyawan bagian dan divisi karyawan memerlukan informasi untuk 

melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Pihak luar perusahaan (ekstern) adalah 

pembeli atau pengguna jasa, investor, kreditur, pemasok, pesaing dan 

pemerintah dalam ini adalah kantor perpajakan. 

Informasi yang berguna bagi pemakainya dihasilkan oleh sistem 

informasi yang dapat disediakan pada waktu diperlukan dan dapat dipercaya, 

informasi yang disediakan menyangkut hal-hal yang relevan saja. Informasi 

akuntansi merupakan produk sistem informasi akuntansi, sedangkan sistem 

informasi yang baik dirancang dengan baik pula, disertai dengan kerjasama 

xvii

2 

 



 

pihak yang terlibat. Sistem informasi suatu perusahaan dalam dunia bisnis 

mempunyai sasaran utama. Sasaran utama sistem informasi akuntansi seperti 

dijelaskan Willkinson (1993:8) : 

1. Menyediakan informasi yang menunjang pengambilan keputusan 

2. Menyediakan informasi yang mendukung proses harian. 

3. Menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan kekayaan. 

Disetiap perusahaan dapat diterapkan sistem informasi yang berbeda-

beda jenisya. Sistem informasi yang ada pada perusahaan manufaktur, berbeda 

dengan perusahaan jasa, berbeda pula dengan yang ada pada perusahaan 

dagang. Salah satu sistem informasi yang diperlukan oleh banyak perusahaan 

adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi disusun untuk 

mengumpulkan data akuntansi dan mengolahnya menjadi informasi akuntansi. 

Wing Wahyu Winarno (1994:9) mengartikan sistem informasi 

akuntansi sebagai berikut : “Sistem informasi akuntansi adalah komponen 

organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi 

atau laporan keuangan, yang ditujukan pada pihak internal dan eksternal 

perusahaan. Data dapat diolah menjadi informasi dengan bantuan komputer”. 

Sistem informasi yang dirancang dan digunakan perusahaan dapat 

berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan oleh perancang sistem, apabila 

pelaksana dari sistem tersebut memahami apa yang dihadapinya. Seperti yang 

diungkapkan Mulyadi (1997:174) tentang sasaran yang harus dicapai oleh 

informasi akuntansi yang disusun adalah sebagi berikut: 
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1. Informasi yang dihasilkan harus tepat waktunya dalam bentuk yang mudah 

dipahami, relevan dengan keputusan yang akan diambil dan dapat 

dipercaya. 

2. Biaya untuk melaksanakan sistem itu harus dibuat seminimal mungkin 

tanpa mengorbankan manfaat sistem dalam menghasilkan informasi dan 

dalam mengawasi harta milik perusahaan. 

3. Sistem informasi yang direncanakan harus fleksibel. 

4. Sistem informasi harus sederhana, dalam arti mudah dipahami oleh 

pelaksana dan mudah untuk dilaksanan. 

5. Dapat melayani kebutuhan langganan perusahaan. 

Dalam pengendalian intern, sistem informasi akuntansi berperan 

sebagai alat bantu manajemen dalam mengawasi perusahaan. Informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi merupakan masukan yang penting 

bagi pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut memiliki 

sistem informasi akuntansi yang dapat menyajikan suatu informasi akuntansi 

yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhsn informasi 

pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang sangat berkepentingan dengan sistem 

informasi akuntansi adalah perusahaan asuransi. Usaha asuransi memiliki 

karakteristik khusus yang membuat transaksi akuntansi dari asuransi menjadi 

khas. Premi diterima dapat diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi 

belum terjadi atau diliputi ketidakpastian kejadian. Bahkan untuk jasa 

tertentu/produk tertentu, klaim asuransi diliputi ketidak pastian baik kejadian 
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maupun jumlahnya. Seperti kita ketahui salah satu cara penanggulangan resiko 

melalui pembiayaan adalah mengasuransikan suatu resiko kepada perusahaan 

asuransi. Cara ini dianggap sebagai metode paling tepat dalam upaya 

menanggulangi resiko. 

Hasim Ali (1993:3) dalam kitab undang-undang hukum perniagaan 
memberikan definisi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan 
suatu perjanjian, dengan nama seseorang penanggung mengikatkan diri 
pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan 
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan 
dideritannya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”. 
 
Pendapat lain tentang definisi asuransi dikemukakan oleh Soeisno 
Djojosoedarso (1999:69) sebagai berikut: “Asuransi artinya transaksi 
pertanggungan yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan 
penanggung. Dimana penanggung menjamin pihak tertanggung  bahwa 
ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang 
mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang 
semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat 
ditentukan saat terjadinya , sebagai kontra prestasi si tertanggung 
diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si penanggung, yang 
besarnya sekian porsen dari nilai pertanggungan yang disebut “premi”. 
 
Dewasa ini perusahaan asuransi berkembang menjadi suatu bidang 

usaha yang menarik dan mempunyai peranan penting yang tidak kecil dalam 

kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama bidang 

pendanaan. Usaha asuransi merupakan salah satu perusahaan yang berorientasi 

laba dengan mengandalkan premi sebagai pendapatan utama. 

Premi yang diterima oleh perusahaan melalui penagihan atau 

pembayaran langsung oleh nasabah. Perusahaan dan nasabah memerlukan 

informasi akuntansi yang berguna bagi kedua belah pihak guna ketetapan 

dalam pembayaran premi. Nasabah memerlukan informasi akuntansi untuk 

mengetahui kinerja dimasa lalu dan untuk memprediksi kejadian dimasa depan 
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perusahaan, yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tetap 

membayar premi dan melanjutkan perjanjian dengan perusahaan. Perusahaan 

memberikan informasi akuntansi kepada para nasabahnya sebagai salah satu 

bentuk pelayanan perusahaan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah akan 

uang pertanggungan yang dikelola perusahaan. Mengingat pentingnya peranan 

dan manfaat informasi akuntansi, maka penulis mengambil judul: 

“PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP EFEKTIVITAS 

PEMBAYARAN PREMI PADA ASURANSI  JIWA BUMI PUTERA 

(AJB) 1912 RAYON KLATEN “. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memberi kemudahan bagi pembahasan selanjutnya serta arahan 

bagi penelitian yang akan dilakukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganilisis informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan. 

2. Menganilisis efektifitas pembayaran premi pada tahun 2006. 

 

C. Perumusan  Masalah 

Berdasar uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh antara informasi akuntansi terhadap efektifitas 

pembayaran premi pada Asuransi Jiwa Bumi Putera (AJB) 1912 Rayon 

Klaten. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan 

relevan, akurat dan tepat waktu. 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh informasi akuntansi terhadap 

efektivitas pembayaran premi.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan keilmuan 

dalam penelitian akuntansi 

2. Memberi masukan kepada pihak menajemen perusahaan dalam 

memajukan kinerja usaha. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penyajian skripsi, penulis memberikan bentuk sistematika yang 

kesemuanya terdiri 5 Bab sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang konsep informasi, kualitas informasi, konsep 

akuntansi, konsep informasi akuntansi, tujuan informasi 

akuntansi, ruang lingkup informasi akuntansi, konsep efektivitas, 

konsep premi, pengaruh informasi akuntansi terhadap efektivitas 

pembayaran premi, kerangka pemikiran, hipotesis.  

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang konsep metode penelitian, tempat & waktu 

penelitian, populasi, sampel, sampling, teknik pengumpulan data, 

uji validitas dan reliabilitas, teknik uji prasyarat analisis. metode 

analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi sejarah singkat perusahaan, bidang usaha, perkembangan 

usaha, uji instrumen, uji prasyarat analisis, analisis data dan 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam penutupan ini berisi simpulan yang diperoleh dari 

penelitian  dan saran-saran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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