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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Asuransi adalah suatu perjanjian yang mana penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan 

suatu penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu 

peristiwa yang tidak tentu (Pasal 246 KUHD). Keberadaan perusahaan 

asuransi sebagai perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap 

resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya, mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Adanya perlindungan 

terhadap usaha atau aset yang dimiliki oleh nasabah, secara tidak langsung 

akan meningkatkan iklim investasi dan perekonomian nasional. 

Perusahaan asuransi berkembang cukup pesat dan memainkan peranan 

cukup besar dalam perekonomian di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 

2014, perusahaan asuransi jiwa nasional berhasil mendapatkan pendapatan 

premi sebesar Rp. 118,32 triliun dengan pertumbuhan sebesar 54 persen dari 

periode yang sama tahun sebelumnya (Handayani, 2015). Setiap perusahaan 

asuransi saling berlomba untuk mendapatkan kepercayaan masayarakat 

dengan berbagai program penawaran yang menarik, di sisi lain masyarakat 

pun semakin kritis dan teliti dalam memilih perusahaan asuransi. Kinerja 

keuangan perusahaan asuransi menjadi salah satu aspek penting baik bagi 



2 

 

 

 

perusahaan sebagai sarana untuk menarik nasabah dan investor, maupun bagi 

masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan asuransi 

yang akan menjamin resiko terhadap usaha atau aset yang dimilikinya. 

Perusahaan asuransi berusaha untuk terus memperbaiki kinerjanya 

termasuk kinerja keuangannya agar dapat bersaing dengan bank (Rose & 

Hudgins, 2008). Kekuatan keuangan perusahaan asuransi ini akan 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar klaim atas 

sejumlah uang pertanggungan yang dijanjikan ke nasabah.  

Selanjutnya untuk melihat gambaran kinerja keuangan suatu 

perusahaan asuransi, dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 

Perusahaan berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen dalam suatu 

periode tertentu. Laporan tersebut akan memberikan informasi tentang posisi 

keuangan perusahaan seperti harta, kewajiban, modal dan hasil usaha yang 

telah dicapai dalam beberapa periode sehingga dapat dianalisis kinerjanya 

untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

Proses analisis laporan keuangan dilaksanakan dengan menganalisis 

setiap akun yang terdapat pada laporan keuangan dan juga menganalisis setiap 

bagian laporan keuangan dengan menggunakan beberapa teknik dalam analisis 

data rasio laporan keuangan, diantaranya adalah rasio aktifitas dan rasio 

profitabilitas atau rentabilitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang 

menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang 

dimilikinya, sedangkan rasio profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 
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melalui sumber daya yang tersedia. Kedua jenis rasio ini adalah metode 

analisis keuangan yang paling sederhana dan cepat untuk mengetahui kinerja 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal dengan melakukan 

efisiensi sumber daya yang tersedia. Semakin tinggi rasio aktifitas dan rasio 

profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan, menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi baik. 

PT. Asuransi Bintang Tbk. dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 

adalah contoh perusahaan asuransi yang sedang berkembang di tengah 

derasnya persaingan perusahaan asuransi yang tumbuh subur di Indonesia baik 

yang berskala nasional maupun internasional. Dipilihnya kedua perusahaan 

asuransi ini sebagai obyek penelitian mengingat perusahaan tersebut adalah 

perusahaan nasional yang kepemilikan sahamnya telah go public, sehingga 

transparansi kinerja keuangan perusahaan ini mutlak diketahui oleh khalayak 

umum baik nasabah, investor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaan asuransi ini diharapkan 

masyarakat akan memperoleh informasi mengenai peluang berinvestasi di 

kedua perusahaan tersebut sekaligus dapat mengetahui perkembangan 

perusahaan asuransi di Indonesia serta kontribusinya dalam rangka 

pembangunan perekonomian nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

analisis laporan keuangan pada PT. Asuransi Bintang Tbk. dan PT. Asuransi 

Multi Artha Guna Tbk. yang secara khusus dimaksudkan guna memberikan 

masukan bagi investor maupun calon investor dalam menyusun strategi 
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investasi, menilai dan memilih perusahaan asuransi yang memiliki kinerja 

keuangan yang bagus dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan, sehingga 

investor dapat memaksimumkan pendapatan investasinya. 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Asuransi Bintang Tbk. dan PT. Asuransi

Multi Artha Guna Tbk. pada tahun 2013, 2014 dan 2015 ?

2. Adakah perbedaan kinerja keuangan antara PT. Asuransi Bintang Tbk. dan

PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. ?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang dilakukan penulis agar pembahasan dalam 

penelitian ini tidak meluas adalah laporan keuangan pada PT. Asuransi 

Bintang Tbk., dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk., pada Tahun 2013, 

Tahun 2014 dan Tahun 2015. 

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis bagaimana kinerja keuangan PT. Asuransi Bintang Tbk dan

PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

2. Menganalisis ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan antara

PT. Asuransi Bintang Tbk., dan PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
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E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan akademisi, 

penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk kajian 

selanjutnya sehingga menjadi sumber informasi dalam pemberian kontribusi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perusahaan asuransi. 

 


