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ABSTRAK 

ANNISA NORMAN SYAKRI. 8323136470. Pengakuan Pendapatan Premi dan  

Beban Klaim di PT. Asuransi Wahana Tata (Studi Kasus Pada Asuransi 

Kendaraan Bermotor). Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. Tahun 2016.  

        Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pengakuan pendapatan  premi 

dan beban klaim pada asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Wahana Tata. 

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. 

         Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengajuan klaim, 

tertanggung harus melunasi pembayaran premi sesuai dengan isi polis. Pengakuan 

pendapatan premi diakui pada saat pembayaran premi telah dilunasi, sedangkan  

beban klaim diakui oleh penanggung setelah penanggung  membayar ganti rugi 

yang dialami tertanggung. Menurut peneliti, hal yang dapat di kemukakan 

penelitian ini adalah penentuan biaya klaim (kerugian total) dapat diestimasi oleh 

penanggung tanpa estimasi dari pihak bengkel. 

 

Kata Kunci: Pengakuan pendapatan premi dan Beban klaim 
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ABSTRACT 

ANNISA NORMAN SYAKRI. 8323136470.  Pengakuan Pendapatan Premi dan  

Beban Klaim di PT. Asuransi Wahana Tata (Studi Kasus Pada Asuransi 

Kendaraan Bermotor).  Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. Tahun 2016. 

         This paper has a purpose to know about recognition of premium income and 

claim expense in motor vehicle insurance at PT. Asuransi Wahana Tata. Research 

method that used is description analysis, with searching data through library, 

interview and observation. 

        From writing result can concluded that for submission of claim, insured must 

be paid the premium in accordance the policy contents. Recognation of premium 

recognized in the payment of premium has been paid off. And claim expense 

recognized after a customer pay compensation to insured. According to 

researcher,it can argue this research is the determination of the cost of claim 

(total loss) can be estimated by the insurer without estimated from the workshop. 

 

Key Word: Recognition of premium income and  Claim expense 
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