
A. Alasao Pemilihan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perusahaan yang relatit' kecil, secara umum hanya terdiri dari satu atau 

beberapa orang manajemen, merangkap sebagai pemilik, pimpioan, pengelola, 

serta sebagai pengawas. Jumlah modal, karyawan, dan transaksi keuangannya

pun relatif kecil dan sederhana. Uengan demikian laporan keuangan perusahaan 

tersebut masih sederhana dan bel urn membutuhkan sistem akuntansi yang rumir. 

Perkembangan dan kemajuan dunia usaha menyebabkan munculnya 

perusahaan-perusahaan besar, dimana terdapat perbedaan yang nyata antara 

pemilik dan pemegang saham dengan manajemen. l:'emilik dan pemegang saham 

membutuhkan informasi dalam bentuk laporan keuangan untuk menilai kioerja 

manajemen. Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar perencanaan dan 

pen.gawasan. Sarana bagi manajemen perusahaan guna mendapatkan informasi 

yang akan digunakan untuk mengelola perusahaao dan untuk menyusun laporan 

keuangan bagi para pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan disebut 

sistem akuntansi. 

lndustri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha 

pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional yang 

tidak terelakkan pada situasi dimana sebahagiao besar pengusaha dan anggota 
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masyarakat memiliki kecendnlngan umum uotuk m enghindari atau mengalihkan 

resiko keuangan. 

Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang membuat 

transaksi asuransi, akuntansi asuransi, dan sistem at..:untansi asuransi menjadi 

khas. Premi diterima atau diketahui, semeotara klaim belum terjadi dan diliputi 

ketidak-pastian kejadiannya 

Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa yang tergolong besar 

dengan bentuk badan hukum usaha bersama, dimana sebahagian besar data dan 

transaksi keuangannya diproses secara manual 

Bredasarkan uraian diatas dapat dipahami bagaimana pentingnya Sistem 

Akuntansi serta keunikan usaha asuransi jiwa. Hal tersebut membuat penulis 

merasa terdorong untuk menambah wawasan dengan membuat skripsi yang 

berjudul .. Sistem Akuntansi Peogeluarao Kas Uotuk Klaim Pada Asuraosi 

Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Caba ng Medan." 

B. Perumusan MasniAh 

Berdasarkan penelhtian pendahuluan yang Ielah dilak-ukan, penulis 

merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai beril.:ur Apakah sistem 

akuntansi pengeluaran kas uotuk klaim pada Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 Cnbaog Medan telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem 
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