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Masyarakat baik individu maupun kelompok selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak 
pasti dan beresiko. Asuransi merupakan salah satu alternatif untuk mengalihkan dan 
menghindari resiko secara tiba-tiba. Sehingga asuransi membutuhkan dana yang cukup 
besar agar keuntungan yang diharapkan dapat tercapai maka perusahaan harus memiliki 
kinerja keuangan yang bagus dan laporan keuangannya dinyatakan wajar. Kerna 
kepercayaan masyarakat itu sendiri timbul dari lembaga yang berkinerja keuangan 
dengan kriteria sehat. 
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta dengan judul ANALISA Kinerja 
Keuangan PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK 
JAKARTA . 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisa kinerja keuangan 
perusahaan asuransi yang go publik di Bursa Efek Jakarta dengan periode 2001-2004. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 
rasio keuangan perusahaan asuransi yang meliputi analisis solvabilitas yang terdiri dari 
risk based capital (RBC), debt ratio, analisis profitabilitas yang menggunakan empat rasio 
yaitu underwriting ratio, commison expense ratio (CER), cost ratio, investment yield ratio 
(IYR), dan analisis likuiditas yang terdiri dari liability to liquid assets ratio (LLAR), 
investment to technical ratio (ITR). Selain itu menghitung rata-rata sampel, standart 
deviasi, titik tengah kelas untuk mengetahui kinerja keuangan keempat perusahaan 
apakah sangat buruk, buruk, normal, bagus dan sangat bagus.  
Hasil penelitian dengan menggunakan ketiga alat analisis tersebut menunjukkan bahwa 
dari keempat perusahaan asuransi pada tahun 2001-2004, PT. Lippo General Insurance 
Tbk merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangannya sangat bagus. Hal in 
terbukti dengan perolehan hasil rasio pada RBC tertinggi yang menunjukkan tahun 2001 
sebesar 924%, tahun 2002 sebesar 793%, tahun 2003 mencapai 538,63% dan 495,35% 
pada tahun 2004. Debt ratio mengalami fluktuasi naik turun dan merupakan hasil 
terendah dari ketiga perusahaan asuransi yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta mampu 
menghasilkan laba yang maksimal meskipun terjadi penurunan untuk hasil rasio 
Investment Yield Ratio -3,87% tahun 2003 yang mencerminkan investasi yang dilakukan 
perusahaan kurang tepat sehingga dapat ditinjau kembali keberadaannya. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT. 
Lippo General Insurance Tbk dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan 
perusahaan asuransi yang lain meningkatkan prestasinya serta dapat menghadapi 
pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut serta lebih berhati-hati dalam menentukan 
kebijakan yang tepat baik bagi pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan.  


