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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dalam berbagai bidang dewasa ini sangatlah cepat, hal 

ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi. 

Perubahan ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi ekonomi yang 

tidak lain adalah liberalism perdagangan dan investasi ekonomi di pasar 

bebas, akibat dari itu pasar bebas kemungkinan besar akan menjadi 

persaingan yang ketat. Sehingga pihak yang kuat daya belinya tinggi akan 

menguasai pasar dan akan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut, 

Sedangkan pihak yang lemah dengan daya beli yang rendah secara otomatis 

akan tersisihkan dari lingkup persaingan dalam perdagangan. 

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia sangat besar dan 

sangat luas.Sebagai suatu produk jasa mungkin industri asuransi relatif 

lambat perkembangannya, sementara pakar produk asuransi kurang diminati 

konsumen untuk membeli (un-saught goods). Namun kenyataan bahwa 

sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa 

dukungan produk jasa asuransi. Junaedy (2013 : 242) menyatakan bahwa 

industri asuransi berperan bagi kesejahteraan Negara dan memiliki fungsi 

utama berupa pengalihan risiko yang menghasilkan efisiensi pemanfaatan 

modal dan kestabilan roda usaha serta keanjutan pendapatan keluarga. 

Perkembangan industri asuransi di Indonesia pada beberapa tahun 

terakhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan 

peningkatan yang cukup tinggi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga 
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keuangan non bank yang mempunyai peran penting yaitu bergerak dalam 

bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi 

masalah risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.  

Perkembangan asuransi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang 

sangatlah pesat setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada tahun 1980 

diperkuat keluarnya UU No.2 tahun 1992 mengenai usaha asuransi. Dengan 

adanya regulasi tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal 

perijinan sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru dan 

pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi nasional. 

Tabel 1.1. Jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia per 31 Desember  2015 

No Jenis Perusahaan 
Asuransi Jumlah Total Premi 

(TriiunRp) 
1 Asuransi Umum 76 Perusahaan 58,9 
2 Asuransi Jiwa 50 Perusahaan 128,6 
3 Reasuransi 6 Perusahaan 4,4 
4 Asuransi Wajib 3 Perusahaan 3,82 
5 Asuransi Sosial 2 Perusahaan 69,33 
6 Asuransi syariah 55 Perusahaan 10,49 

Jumlah 192 Perusahaan 275,54 
Sumber : www.ojk.go.id  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan 

asuransi di Indonesia pada tahun 2015 tercatat ada 192 perusahaan. Total  

premi asuransi nasional pada tahun  2015 mencapai 275,54  trilyun rupiah . 

Dari total premi tersebut perusahan asuransi jiwa membukukan premi terbesar 

diantara perusahaan asuransi lain dengan total premi 128,6 trilyun rupiah. 

 Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi tersebut banyak hal yang 

harus dilakukan oleh penyedia jasa asuransi untuk dapat memenangkan 

persaingan dan menjaga eksitensinya dalam menghadapi persaingan yang 

ketat, maka peranan kinerja keuangan bagi perusahaan akan sangat penting. 
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Hubungan asuransi dan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa bersifat causal 

relationship. Pertumbuhan ekonomi mendukung pertumbuhan asuransi atau 

pertumbuhan asuransi mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu hal 

yang dapat dilakukan perusahaan asuransi dalam menghadapi persaingan 

yang semakin ketat adalah mengupayakan kinerja keuangan yang baik dan 

sehat. 

Seperti perusahaan lain, perusahaan asuransi memerlukan suatu alat 

yang dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan pada 

perkembangan perusahaan asuransi. Alat yang dimaksud disini adalah laporan 

keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk  digunakan sebagai 

sumber informasi mengenai perkembangan usaha dan sebagai alat 

pertanggung jawaban dari pihak manajemen perusahaan asuransi.  

Penilaian kinerja perusahaan asuransi pada dasarnya merupakan 

perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang akan dijalankan untuk 

mencapai tujuan dari perusahaan asuransi. Penilaian kinerja bertujuan untuk 

memotivasi karyawan perusahaan asuransi dalam mencapai sasaran 

organisasi yang ditetapkan sebelumnya.Analisis kinerja keuangan bertujuan 

untuk mengidentifikasi kondisi keuangandan mengevaluasi kinerja keuangan 

perusahaan. 

PT Asuransi Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan BUMN yang 

dimiliki pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. 

Perusahaan secara berkesinambungan terus mengembangkan produk dan 

layanannya sehingga selalu up to date dan mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Keseriusan penanganan produknya dilakukan dengan membuat 
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fungsi Research and Development (R&D) yang melibatkan tim ahli 

berpengalaman dalam proses perancangan produk-produknya. 

Tabel 1.2. Pendapatan Premi PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2013-2015 

No. Tahun PendapatanPremi 
(TriliunRp) Pertumbuhan 

1 2013 5,77 - 
2 2014 6,36 9,27 % 
3 2015 10,21 37,7 % 

Sumber  :http://www.jiwasraya.co.id 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 pendapatan 

premi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami peningkatan sebesar 590 

milyar.Hal ini disebabkan karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih 

fokus pada produk asuransi mikro meskipun nilainya kecil, namun 

permintaannya tinggi (www.jiwasraya.co.id). 

Tahun 2015 pendapatan premi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

kembali mengalami peningkatan sebesar 3,85 triliun.Hal ini dikarenakan 

banyak bank yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

yang sejalan untuk mengupayakan kenaikan fee based income melalui 

kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) (www.jiwasraya.co.id). 

Tabel 1.3. Jumlah Nasabah PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2011 – 2015 
No Tahun JumlahNasabah Pertumbuhan 
1 2011  8,9  Juta orang - 
2 2012     7  Juta orang 27,14 % 
3 2013 13,62 Juta orang  (94,57 %) 
4 2014 11,30 Juta orang (20,53 %) 
5 2015 15,5   Juta orang 27,09 % 

Sumber :www.bumn.go.id/jiwasraya/.../ 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah nasabah PT. Asuransi 

Jiwasraya pada tahun 2011 sebanyak 8,9 juta orang atau, pada tahun 2012 

mengalami penurunan sebesar 1,9 juta nasabah atau 27,14%. Tahun 2013 

jumlah nasabah PT. Asuransi Jiwasraya mengalami peningkatan sebesar 6,62 
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juta nasabah atau 94,57%. Tahun 2014 kembali mengalami penurunan 

sebesar 2,32 juta nasabah atau 20,53%, sedangkan pada tahun 2015 

mengalami peningkatan kembali sebesar 4,2 juta nasabah. 

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 yang sudah dijelaskan diatas, maka 

perlu dilakukan analisis kinerja keuangan pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) karena adanya penurunan jumlah nasabah perusahaan tetapi 

pendapatan premi perusahaan mengalami peningkatan khususnya pada dua 

tahun terakhir. 

Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan asuransi adalah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan, agar dapat mengelola kegiatan 

perusahaan secara efektif dan efisien, membantu pengambilan keputusan, 

mengidentifikasi kebutuhan perusahaan, serta membantu merencanakan 

kegiatan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Analisis 

kinerja ini bertujuan untuk memberikan pedoman agar dapat melakukan 

kegiatan berdasarkan prinsip asuransi secara professional. 

Kinerja manajemen dalam mengelola kelembagaan dan usahanya 

berdasarkan prinsip – prinsip asuransi dapat diketahui melalui analisis kinerja 

keuangan yang baik. Dalam hal ini mengikuti acuan yang dikeluarkan oleh 

kementrian keuangan.Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan asuransi dalam menarik nasabah dan memanfaatkan sumber daya 

secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan, 

dengan menggunakan standart penilaian kinerja keuangan perusahaan 

asuransi yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

71/POJK.05/2016. 
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Pengukuran kinerja keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

memberi gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut apakah 

perusahaan dalam kondisi yang sehat atau tidak sehat. Dengan demikian 

diharapkan hal tersebut akan berguna bagi para pengambil keputusan untuk 

dapat mengambil langkah–langkah yang tepat sehingga senantiasa dilakukan 

analisis kinerja keuangan pada perusahaan asuransi tersebut pada masa yang 

akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Tahun 2013-2015”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana Kinerja Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 

tahun 2013 – 2015 ?”. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah dan lebih terfokus terhadap 

pembahasan masalah yang diteliti, maka peneliti membatasi masalah dengan 

menggunakan alat analisis penilaian kesehatan keuangan perusahaan 

asuransi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

71/POJK.05/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

/SEOJK.05/2016 dalam mengevaluasi kinerja keuangan PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) pada tahun 2013 – 2015. 

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

akademik maupun manfaat praktik.  

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen PT. Asuransi

Jiwasraya untuk dapat menentukan kebijakan yang diambil

perusahaan dimasa yang akan datang.

b. Bagi investor

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk menteri BUMN

dalam membuat kebijakan investasi pada  PT Asuransi Jiwasraya.

c. Bagi Pemegang Polis

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan

pembayaran premi pada PT Asuransi Jiwasraya.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam

penelitian serupa pada penelitian yang akan datang.


