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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan perekonomi sebuah negara tidak lepas dari adanya 

peran penting sebuah lembaga keuangan seperti halnya peran penting 

perusahaan asuransi dalam mengurangi risiko di Indonesia. Industri jasa 

asuransi sendiri merupakan salah satu pilar keuangan, gunanya untuk 

memproteksi usaha dari segala macam bentuk kecelakaan yang tidak 

diinginkan. Usaha asuransi sebagai salah satu keuangan perbankan yang 

menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber 

modal untuk investasi diberbagai bidang. 

Usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain 

sehingga perusahaan asuransi menjadi padat risiko apabila tidak dikelola 

dengan baik. Jumlah dan polis asuransi yang digunakan untuk menutup 

risiko usaha sangat banyak, Dengan demikian perusahaan-perusahaan 

asuransi yang utamanya adalah yang memberikan perlindungan kepada 

perusahaan-perusahan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang 

mempunyai peranan yang tidak kecil. Tanpa asuransi, kemajuan ekonomi 

yang ada ini mustahil tercapai. 

Kondisi asuransi umum di Indonesia sendiri memasuki awal 2014 

industri asuransi menghadapi sejumlah tantangan. Kali ini bukan karena 

gejolak ekonomi global, melainkan terkait dengan seberapa besar kekuatan 

atau ketahanan perusahaan asuransi menghadapi berbagai gejolak dan 
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tekanan yang tercermin dari rasio kecukupan modal atau risk based capital 

(RBC). Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) akhir tahun lalu mengeluarkan peraturan tentang 

pedoman penghitungan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM). 

Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan keuangan perusahaan 

asuransi dan reasuransi dalam menghadapi dinamika keuangan global. 

Pokok perubahan dalam ketentuan yang baru di antaranya penegasan 

pemisahan penghitungan tingkat solvabilitas dan BTSM bagi unit usaha 

asuransi. Peraturan yang mulai berlaku awal tahun itu akan berpengaruh 

pada penghitungan tingkat solvabilitas. Keputusan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No.53/PMK.010/2012 tanggal l3 April 2012, 

dimana jika tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat berakibat 

dihentikannya kegiatan operasi Perusahaan.  

Perusahaan dalam mengelola risiko ini, harus selalu menjaga agar 

kualitas aset dapat diperhitungkan sebagai aset yang diperkenankan. Dengan 

demikian hasil perhitungan solvabilitas (RBC) telah memenuhi ketentuan 

yang berlaku. dinyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan 

reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 

120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 

Gejolak pasar modal yang terjadi selama dua pekan terakhir, 

menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) was-was. Gejolak ini bisa 

membuat investasi industri  anjlok, sehingga menggerus rasio kecukupan 

modal atau risk based capital (RBC) asuransi. Hal ini bisa menjadi masalah. 

http://www.tribunnews.com/tag/otoritas-jasa-keuangan-ojk/
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Dalam empat bulan mendatang, OJK mewajibkan semua perusahaan 

asuransi memiliki RBC sebesar 120%. Jika RBC di bawah 120%, OJKakan 

mengategorikan sebagai perusahaan asuransi bermasalah. 

(Tribunnews.com.htm-30 Aug 2013). 

Adapun dua perusahaan asuransi yang akan diperbandingkan adalah 

PT Bina Dana Arta,Tbk merupakan perusahaan asuransi yang setiap 

tahunnya selalu mengalami perkembangan dari segi modal, produk asuransi 

kesehatan  dan asuransi kerugian, perusahaan umum yang sering menjadi 

peringkat pertama dalam pencapaian kecukupan modalnya dan berhasil 

melakukan polis terhadap nasabahnya yang semakin meningkat. Dapat 

dilihat dari kecukupan modal perusahaan dari tahun 2011 berjumlah 283% 

dan hingga kini naik menjadi 475%. Hal ini membuktikan bahwa 

perusahaan sudah mencapai Total modal sendiri sebesar 

Rp.816.313.353.000. 

Perusahaan asuransi Jasa Tania Tbk adalah perusahaan Perseroan 

yang telah mengembangkan produk asuransi yang dipasarkan, yaitu Surety 

Bond dan Asuransi Kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan pasar asuransi 

yang terus berkembang. Salah satu standar sistem manajemen mutu yang 

telah berkembang di negara maju maupun negara berkembang adalah ISO 

9001:2008, standar ini merupakan sarana atau sebagai alat untuk mencapai 

tujuan mutu dalam menerapkan Total Quality Control yang diharapkan 

mampu menghadapi tuntutan yang ada. PT Asuransi Jasa Tania, Tbk. telah 

berhasil memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001; 2008 

dari lembaga Verification New Zealand Limited (VNZ).  

http://www.tribunnews.com/tag/asuransi/
http://www.tribunnews.com/tag/asuransi/
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Pengukuran RBC dilakukan dengan membandingkan kedua 

perusahaan sebelum di evaluasi dengan kekayaan yang diperkenankan 

dikurangi kewajiban perusahaan dibagi dengan batas tingkat solvabilitas 

minimumnya dapat dilihat Tabel 1.1 yang menunjukkan data perkembangan 

laporan keuangan PT Bina Dana Arta Tbk dan PT Jasa Tania Tbk dari tahun 

2011 sampai dengan 2013. 

Tabel 1.1 Perkembangan Laporan Keuangan PT Bina Dana Arta Tbk. dan 

PT Jasa Tania Tbk. 2011 s/d 2013  

N0. 
Total 

Perkembangan 

PT Bina Dana Arta Tbk PT Jasa Tania Tbk 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1. 
Rasio Kecukupan 

Modal (RBC) 
283% 312% 475% 159% 165% 171% 

2. Jumlah Investasi 

 

495.299  

 

 

754.283  

 

 

855.558  

 

77.468 79.415 90.672 

3. Jumlah Aset 

 

1.366.131  

 

 

1.731.600  

 

 

2.153.350  

 

162.570 189.138 202.092 

4. Jumlah Ekuitas 

 

423.938  

 

 

621.456  

 

 

816.313  

 

78.806 86.921 86.649 

5. Jumlah Liabilitas 
939.123 

 

1.426.731 

 

 

1.338.047 

 

 

82.546 102.207 115.443 

Sumber : Pusat Informasi Pasar modal, 2014 

Fungsi kecukupan modal bagi perusahaan asuransi adalah Industri 

asuransi, tingkat Risk Based Capital (RBC) merupakan sebuah indikasi yang 

menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi melindungi 

industri asuransi terhadap kenaikan dalam premi asuransi. Kecukupan modal 

sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melindungi para deposan 

sehingga dapat meminimalisir kejadian kebangkrutan dan likuidasi. 

Kondisi tersebut memungkinkan para industri asuransi untuk lebih 

memproteksi kecukupan modalnya dan mengurangi resiko yang akan terjadi 
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pada perusahaan asuransi dan nasabahnya. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, maka penulis tertarik  melakukan penelitian untuk mengetahui 

kecukupan modal perusahaan asuransi dengan judul“Evaluasi perbandingan 

kecukupan modal pada asuransi PT Bina Dana Arta,Tbk dan PT Jasa Tania, 

Tbk”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah yang penulis angkat 

adalah : 

1. Bagaimana tingkat kecukupan modal pada Asuransi PT Bina Dana Arta, 

Tbk dan PT Jasa Tania, Tbk periode tahun 2011 s/d 2013? 

2. Perusahaan asuransi manakah yang kecukupan modalnya lebih baik?  

C. Batasan Masalah 

Penentuan batasan penelitian dimaksudkan agar permasalahan yang 

diteliti ini tidak terlalu melebar dari garis yang sudah ditentukan. Batasan 

dalam penelitian ini adalah penulis hanya membahas mengenai data yang 

terkait dengan laporan keuangan PT Bina Dana Arta,Tbk dan PT Jasa Tania, 

Tbk kurun waktu 3 tahun terakhir 2011 s/d 2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tingkat kecukupan modal menggunakan metode 

RBC. 

b. Untuk mengetahui kecukupan modal asuransi mana yang lebih baik.  

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Bagi manajemen PT Bina Dana Arta,Tbk dan PT Jasa Tania Tbk. 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kecukupan modalnya 

dengan menggunakan metode RBC (Risk Based Capital) / Batas 

Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM).  

b. Bagi nasabah asuransi  PT Bina Dana Arta,Tbk dan PT Jasa Tania 

Tbk. 

Penelitian ini berguna untuk memberikan pandangan yang luas 

dan informasi bagi nasabah untuk membeli asuransi umum pada pihak 

asuransi yang dapat dipercaya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi 

peneliti selanjutnya  serta dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya khususnya tentang kecukupan modal pada perusahaan 

asuransi. 

 


