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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 

Bisnis asuransi di Indonesia yang semakin banyak memang 

memiliki potensi yang sangat besar. Potensi ini dapat terlihat dari 

pendapatan premi yang diterima oleh pelaku usaha asuransi tiap 

tahunnya. Banyaknya masyarakat yang minat asuransi ini disebabkan 

karena masyarakat yang punya daya beli dan kesadaran untuk menabung 

dan peduli akan masa depan mereka. Didukung dengan adanya sebaran 

kantor asuransi yang merata di Indonesia. Tak heran Indonesia banyak 

diminati oleh perusahaan asuransi asing. Mengutip data Otoritas Jasa 

Keuangan, 2016 terdapat 358 perusahaan asuransi yang sebagian 

sahamnya dimiliki oleh asing. 

Peran industri asuransi tidak dapat diragukan lagi sangat besar dan 

luas. Sebagai suatu produk jasa mungkin perkembangannya lebih lambat 

dari yang lainnya karena kurang banyak diminati konsumen untuk 

membeli. Namun pada kenyataannya bahwa sejumlah aktifitas industri 

atau perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan dari jasa 

asuransi. Pada perdagangan ekspor-impor tidak mungkin terlaksana 

tanpa dukungan dari jasa asuransi. Demikian juga kegiatan industri tidak 

akan berkembang tanpa dukungan dari jasa asuransi. Kegiatan usaha 

perbankan yang memiliki risiko juga tidak mungkin tidak membutuhkan 

jasa asuransi. Di Indonesia bisnis industri asuransi memang belum
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terlihat dikarenakan pendapatan per kapita masih rendah sehingga 

masyarakat Indonesia belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan 

utama. Asuransi masih dianggap kebutuhan sekunder atau bisa 

dikatakan barang tersier. 

Peristiwa-peristiwa terjadi karena ditimbulkan oleh masyarakat 

atau keadaan alam sering kali menyebabkan kerugian ataupun kerusakan 

bahkan dapat menimbulkan bahaya yang tidak dapat diramalkan 

sebelumnya. Masyarakat memang tidak dapat memprediksi bagaimana 

keadaan yang akan terjadi selanjutnya dimana kejadian tersebut bersifat 

tidak pasti dengan kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya 

kecelakaan, kebakaran, sakit, kematian. Bukan hanya itu saja bahkan 

bahaya dapat terjadi karena keadaan alam yang memang tidak bisa di 

prediksikan sebelumnya seperti halnya banjir, angin topan, erupsi 

gunung berapi, gempa bumi. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu dimasa 

yang akan datang hanya dapat diperkirakan atau di ramalkan saja.  

Bahaya yang terjadi dimasa datang menimbulkan risiko. Dimana 

risiko dapat diterima oleh masing-masing masyarakat. Setiap risiko yang 

diterima oleh masyarakat dapat dihindari atau dicegah sebelum 

terjadinya risiko. Sehingga untuk mengurangi risiko dimasa depan yang 

akan di terima oleh masyarakat. Untuk menanggulangi kerugian seperti 

risiko terjadi kehilangan, risiko kebakaran, risiko terkena bencana dan 

lainnya maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat mengatasi risiko. 

Lembaga tersebut adalah lembaga asuransi dimana lembaga asuransi 
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yang menerima kelebihan dana dari masyarakat untuk menginvestasikan 

dananya untuk mengurangi risiko atau memperkecil risiko yang akan 

terjadi di masa datang yang akan diterima oleh setiap masyarakat 

maupun perusahaan besar yang tidak menginginkan suatu hal kejadian 

yang akan merugikan di masa datang.  

Risiko adalah suatu keadaan yang akan dihadapi didalam 

kehidupan manusia dimana akan dikaitkan dengan keadaan yang 

kemungkinan terjadi yang mengakibatkan kerugian yang tidak dapat 

dipastikan kapan terjadi. 

Risiko itu timbul karena ada kemungkinan variasi out-comes atau 

hasil yang akan diperoleh. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa 

risiko itu timbul karena adanya kondisi ketidakpastian. Kondisi 

ketidakpastian timbul karena ketidaksempurnaan peramalan. Contoh 

risiko ada dimana-mana, dari risiko yang dapat dihindari dampak risiko 

yang pilih sendiri. Tidak seorang pun pernah bisa mencapai keadaan 

yang absolute. Dari saat lahir di dunia sampai mati, setiap orang 

menghadapi kemungkinan kejadian / peristiwa yang tidak diharapkan 

atau dikehendaki. 

Perusahaan asuransi menghimpun dana yang cukup besar dimana 

dana tersebut merupakan pengelolaan keuangan yang mendasar dalam 

sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan dari dana inilah digunakan 

untuk seluruh kegiatan operasional perusahaan asuransi seperti 

pendapatan premi, beban klaim, maupun penawaran surat berharga 
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perusahaan di pasar modal dilakukan. Selain untuk kegiatan 

operasional, pengelola keuangan juga merupakan salah satu faktor 

utama dalam penilaian performa perusahaan. Baik untuk tidaknya 

pengelolaan keuangan perusahaan menjadi indikasi penilaian terhadap 

perusahaan tersebut. Maka dari itu perusahaan asuransi memiliki laba 

atau tingkat profitabilitas yang terbatas oleh ketentuan pemerintah yang 

harus dicapai oleh setiap perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan 

agar pelaku usaha perasuransian memiliki permodalan dan kondisi 

keuangan yang kuat dalam memberikan jasa perlindungan dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat dan mampu berkompetisi secara sehat 

baik di tingkat nasional, regional, maupun global. 

Agar masyarakat mengetahui suatu perusahaan dalam keadaan baik 

atau sehat, maka langkah yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah 

melakukan pengawasan dengan mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Di dalam suatu perusahaan dibutuhkan manajemen 

keuangan yang baik untuk melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mengatasi masalah-masalah keuangan perusahaan.Analisis laporan 

keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan laporan 

keuangan dua periode atau lebih. Melalui analisis laporan keuangan, 

manajemendapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

kekuatan keuangan yang dimiliki perusahaan. Bagi pihak manajemen 
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perusahaan, hasil analisa ini dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai 

kemajuan usaha perusahaan. Selain itu hasil analisis juga dapat menjadi 

dasar bagi pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan internal 

perusahaan. Dalam menganalisa laporan keuangan, perusahaan dapat 

menggunakan berbagai alat-alat analisa keuangan, tergantung kepada 

kebutuhan yang menganalisa laporan keuangan tersebut, salah satu alat 

analisa laporan keuangan adalah dengan menggunakan rasio 

keuangan.Ada beberapa rasio penting yang umum digunakan dalam 

berbagai analisis atas laporan keuangan, yaitu Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek perusahaan. Analisis rasio solvabilitas merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjang perusahaan.  

Menentukan banyaknya atau meningkatnya permintaan akan jasa 

asuransi dapat di ukur dengan beberapa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan akan permintaan asuransi di Indonesia. 

Beberapa faktor tersebut yaitu : 1) profitabilitas perusahaan, 2) tingkat 

suku bunga, 3) tingkat likuiditas, dan 4) tingkat solvabilitas perusahaan. 

Untuk mengetahui pertumbuhan permintaan asuransi di Indonesia 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian di dalam penulisan 

skripsi dengan judul yang telah diajukan “ANALISIS PENGARUH 

PROFITABILITAS, SUKU BUNGA, LIKUIDITAS, DAN 
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SOLVABILITAS TERHADAP PREMI BRUTO ASURANSI DI 

INDONESIA TAHUN 2012-2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dengan adanya latar belakang yang telah penelitian yang telah disajikan 

sebelumnnya, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang akan 

diteliti Bagaimana pengaruh profitabilitas, suku bunga, likuiditas, dan 

solvabilitas perusahaan terhadap premi bruto asuransi di Indonesia 

periode 2012-2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, suku bunga, likuiditas , dan 

solvabilitas perusahaan terhadap premi bruto asuransi di Indonesia 

periode 2012-2016. 

 

D. Batasan Masalah 

 

1. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis tingkat premi bruto 

asuransi menggunakan profitabiltas perusahaan, suku bunga, 

likuiditas perusahaan, dan solvabilitas perusahaan yang telah 

ditentukan. 

2. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis industri perasuransian 

yang go public. 
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Tujuan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam

pengembangan pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi premi bruto asuransi di Indonesia.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi perusahaan

Untuk pertimbangan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat

meningkatkan premi asuransi sehingga profitabilitas yang di

dapatkan akan meningkat atau lebih banyak lagi.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya hasil setelah dilakukan pengujian dapat menjadi

informasi untuk masyarakat luas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi premi asuransi di Indonesia yang sangat

menguntungkan untuk jangka panjang.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang

faktor faktor yang mempengaruhi premi bruto asuransi di

Indonesia serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat

memperoleh gelar Sarjana Ekonmi di Faultas Ekonomi dan

Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
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