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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Ginting (2013) dalam hasil penelitiannya dengan tujuan untuk 

mengetahui perkembangan industri asuransi umum di Indonesia dan 

mengetahui indikator makro ekonomi terhadap permintaan asuransi di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan 

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian yang diteliti oleh ginting bahwa pengaruh faktor-faktor 

makro ekonomi seperti PDB perkapita, tingkat pendidikan masyarakat, 

tingkat inflasi, perkembangan sektor keuangan, dan suku bunga 

memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan asuransi umum di 

Indonesia. 

Prihantoro, Basuki, dan Iskandar (2013) dalam hasil 

penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh variabel makro 

ekonomi dan variabel demografi terhadap fungsi permintaan asuransi 

jiwa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data 

kuantitatif dengan metode regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa 

faktor makro ekonomi dan demografi secara signifikan berpengaruh 

terhadap fungsi permintaan asuransi jiwa di Indonesia. Ditunjukkan 

dengan melalui pengaruh positif variabel pertumbuhan PDB, Pengaruh 

negative tingkat inflasi, pengaruh positif tingkat suku bunga tabungan 

dan pengaruh positif pertumbuhan sektor keuangan. 
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Daniel, Safitri, dan Elizabeth (2016) dalam hasil penelitiannya 

yang berujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan reasuransi terhadap solvabilitas 

perusahaan asuransi jiwa unit link periode 2012-2016. Hasil penelitian 

ini menunjukkan Variabel profitabilitas dan reasuransi tidak 

berpengaruh terhadap solvabilitas. Secara simultan variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Nurwidyaningsih (2018) berpendapat dalam hasil penelitiannya 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, risiko 

underwriting, dan reasuransi terhadap solvabilitas perusahaan asuransi 

ang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisa regresi 

menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, risiko underwriting, 

dan reasuransi mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi. 

Sedangkan secara parsial variabel profitabilias dan risiko underwriting 

berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. 

Sedangkan variabel reasuransi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

solvabilitas perusahaan. 

Suryani (2016) Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh dari likuiditas, Profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor kimia 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Hasil penelitian ini bahwa 

likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Profitabilitas dan aktivitas berpengaruh terhadap harga saham. 
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Budiman (2017) hasil penelitian menunjukkan secara simultan 

bahwa solvabilitas yang diproksikan dengan DER dan likuiditas 

dengan CR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROE, akan tetapi secara parsial hanya DER yang 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

Fahlevi (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

rasio CR, ROA dan DER secara statistic simultan berpenagruh 

signifikan untuk memprediksi harga saham yang akan diperdagangkan. 

Sedangkan secara statistic parsial variabel DER tidak berpengaruh 

signifikan untuk memprediksi harga saham yang akan diperdagangkan 

di bursa. 

Adapun hubungan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu suatu bentuk pengembangan. Pengembangan dalam 

penelitian ini berkaitan dengan cakupan penelitian lebih luas bukan 

hanya 1 industri perasuransian melainkan beberapa asuransi di 

Indonesia yang telah Go public dan menambah variabel independen. 

 

B. Konsep Permintaan 

 

Hukum permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa 

yang berbunyi: “Jika harga sesuatu barang turun, maka permintaan 

terhadap barang tersebut akan bertambah, sebaliknya jika harga sesuatu 

barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan 

berkurang”. (asumsi cateris paribus / hal-hal lain dianggap tetap). Jadi 
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antara harga barang dengan permintaan tersebut mempunyai sifat 

hubungan yang berlawanan arah (negatif). Hal demikian sangat logis 

karena: apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari 

barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami 

kenaikan, atau jika pendapatan konsumen tetap sementara harga barang 

naik, maka pendapatan riil konsumen tersebut akan menurun, akibatnya 

konsumen tersebut akan mengurangu permintaan terhadap barang 

tersebut. Sebaliknya apabila harga barang turun, maka konsumen akan 

mengurangi pembelian terhadap barang lain dan menambah pembelian 

terhadap barang yang harganya mengalami penurunan tersebut. 

(Nuraini,2013:11). 

Namun terdapat beberapa perkecualian sehingga hukum 

permintaan ini tidak berlaku, yaitu: kasus barang giffen bahwa 

“semakin tinggi tingkat harga menyebabkan perintaan terhadap barang 

ini menunjukkan angka yang semakin meningkat”. Oleh karena itu, 

barang giffen dikatan sebagai barang yang mempunyai slope kurva 

permintaan poositif. Kasus pengaruh harapan dinamis bahwa “kenaikan 

harga suatu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan terhadap 

barang tersebut karena adanya harapan bahwa barang tersebut akan 

terus mengalami kenaikan” contohnya emas, valas, dan sebagainya. 

Kasus barang prestise bahwa “semakin tinggi harga suatu barang 

semakin tinggi kepuasan konsumen sehingga meningkatkan unsur 
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prestice, akibatnya semakin tinggi pula kesediaan konsumen untuk 

membayar harga barang tersebut”.(Mankiw,2014:108). 

Permintaan konsumen terhadap suatu barang tidak hanya 

dipengaruhi oleh harga dari barang itu sendiri, melainkan juga 

dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang lain, selera, dan 

lain sebagainya. Secara matematis hal itu dapat dirumuskan dalam 

formula sebagai berikut : Q = f ( Harga, Pendapatan, Selera, Harapan-

harapan…).(Nuraini,2013:14). 

Didalam permintaaan semakin rendah harga akan semakin besar 

permintaan. Hubungan terbalik antara harga (premi) dan jumlah ini 

tecermin dalam kurva permintaan . Kurva permintaan selalu 

mempunyai kemiringan menurun, menunjukkan bahwa bila harga 

komoditi turun, akan lebih banyak komoditi yang dibeli. Hal ini disebut 

hukum permintaan ( Mankiw,2014:64). 

Terjadinya pergeseran kurva permintaan individu bilamana salah 

satu dari kondisi cateris paribus berubah, maka seluruh kurva 

permintaan akan bergeser. Pergeseran kurva permintaan bisa 

dipengaruhi oleh harga, pendapatan, teknologi, harga barang lain, 

ekspektasi, dan lain sebagainya. Sebagai perumpamaan bila pendapatan 

nominal individu meningkat (sementara segala sesuatu yang lain 

dipertahankan konstan), permintaan individu untuk suatu komoditi 

biasanya meningkat. Ini menunjukkan bahwa pada harga yang sama 

seseorang akan membeli lebih banyak komoditi persatuan waktu. Jadi, 
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jika pendapatan nominal individu meningkat, kurva permintaan 

individu untuk asuransi akan bergeser keatas sehingga pada harga 

asuransi yang tidak berubah, orang akan membeli lebih banyak 

asuransi. Asuransi disebut barang normal. Tetapi, terdapat beberapa 

komoditi yang kurva permintaannya bergeser kebawah bilamana 

pendapatan individu meningkat. Ini disebut barang-barang yang 

bermutu rendah (inferior good) (Mankiw,2014:66). 

C. Asuransi 

 

Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-

kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) 

kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dalam perumusan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak membayar kerugian-

kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang 

(Salim:2007:55). 

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD) yang erupakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

persetujuan, dimana penanggung mengikat diri karena tertanggung 

dengan mendapat premi untuk mengganti kerugian karena kehilangan, 

kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang 

dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. 

Setiap tahunnya pembelian jasa asuransi di Indonesia semakin 

meningkat. Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang meningkat begitu cepat, sehingga banyak industri 
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asuransi yang menawarkan jasa asuransi yang berperan sebagai 

penerima pemindahan resiko. Hal ini tentu berkaitan dengan resiko 

yang semakin tinggi di masyarakat. Berdasarkan kebutuhan 

masyarakat akan pentingnya jasa asuransi beberapa indikator 

perkembangan industri perasuransian Indonesia yang meliputi (1) 

tingkat pertumbuan ekonomi; (2) pendapatan per kapita (PDB per 

kapita); serta (3) tingkat suku bunga. 

 

D. Rasio Profitabilitas 

 

Kasmir (2012:197) rasio profitabilitas adalah rasio yang 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, 

karena menunjukkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang 

ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan 

laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode 

operasi agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu 

tertentu. Setelah mengetahui hasil perkembangan maka akan dijadikan 

alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Bila sudah berjalan dengan 

baik maka harus dipertahankan untuk menjadi lebih baik tetapi bila 

tidak berjalan dengan baik maka pihak manajemen harus berusaha 

memperbaikinya. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah 

satu alat ukur kinerja manajemen.  
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Sehingga profitabilitas merupakan salah satu tujuan yang paling 

penting dari manajemen keuangan karena salah satu tujuan manajemen 

keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik dan 

profitabilitas sangat penting dalam faktor penentu kinerja. Untuk 

mencapai profitabilitas yang baik, perusahaan dapat mengurangi suatu 

risiko underwriting dengan cara mengikutsertakan sebagian 

pertanggungan kepada perusahaan reasuransi besarnya risiko 

underwriting ke dalam perusahaan asuransi akan semakin besar biaya 

premi asuransi yang harus dibayar. Selain itu perusahaan dapat 

membatasi penyerapan risiko dari nasabah sehingga pertumbuhan 

penerimaan premi pun akan terbatas atau dengan cara memilih 

meminimalkan risiko investasi yang tidak terlalu 

berisiko.(Kasmir,2012:197) 

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas 

suatu ukuran tentang aktiva yang digunakan dalam perusahaan atas 

suatu ukuran tentang aktivitas manajemen (Kasmir, 2008:211). Return 

on assets (ROA) adalah rasio yang diperoleh dengan membagi 

laba/rugi bersih dengan total assets. Pengembalian atas aset-aset 

(ROA) menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari 

aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke 

total aset-aset. 
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Rumus untuk mencari return on assets (ROA) dapat digunakan 

sebagai berikut (Harahap, 2007:305).  

Return on assets (ROA) =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Semakin rendah (kecil) rasio 

ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 

2008:202). Artinya bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

 

E. Suku bunga 

 

Tabungan simpanan menurut teori klasik fungsi tingkat bunga. 

Makin tinggi tingkat bunga maka makin tinggi keinginan masyarakat 

untuk menyimpan dananya dibank. Artinya pada tingkat bunga yang 

lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbanka atau 

mengurangi pengeluaran utnuk berkonsumsi guna menambah 

tabungan. Sedangkan bunga adalah harga dari (penggunaan) loanable 

funds, atau dapat diartikan sebagai dana yang tersedia untuk 

dipinjamkan atau dana investasi, karena mnurut teori klasik, bunga 

adalah harga yang terjadi di pasar investasi (Boediono,2001:76) 

Semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit kuantitas uang yang 

perlu dipegang oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa 

yang mereka inginkan. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan 

tingkat suku bunga, mendorong pengeluaran yang lebih besar pada 
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barang barang investasi, dan karenanya akan meningkatkan kuantitas 

barang dan jasa yang diminta.(Mankiw,2003:452). 

Semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan 

investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan 

menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang 

diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang 

harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk 

penggunaaan dan (cost of capital). Makin rendah tingkat bunga, maka 

pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya 

penggunaan dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan 

seimbang (artinya tidak ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila 

keinginan menabung masyaraakat sama dengan keinginan pengusaha 

untuk melakukan investasi.(Nopirin,2000:71) 

F. Rasio Likuiditas 

 Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja 

sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu 

perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang 

ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passive lancar 

(utang jangka pendek). Penlaian dapat dilakukan untuk beberapa 

periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari 

waktu ke waktu. Dengan demikian dapat dikatan bahwa kegunaan rasio 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai 

dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih. (Kasmir,2008:129). 
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Aktiva lancar (current asset) merupakan harta perusahaan yang 

dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun). 

Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, biaya 

dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang 

diberikan, dan aktiva lancar lainnya. Utang lancar (current liabilities) 

merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek (maksimal satu 

tahun). Artinya, utang ini harus segera dilunasi dalam waktu paling 

lama satu tahun. Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, 

utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang 

deviden, biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang sudah 

hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya (Kasmir, 

2008:135). 

Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat 

digunakan sebagai berikut (Kasmir, 2008:135). 

Current Ratio=
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
Utang Lancar 

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat 

dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. 

Namun, apabila hasil pangukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi 

perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak 

digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi peusahaan 

baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya 
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rata-rata industri untuk usaha sejenis atau dapat pula digunakan target 

yang telah ditetapkan parusahaan sebelumnya (Kasmir,2008:135). 

G. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio 

solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan. Rasio ini dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau oleh pihak lain 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Jadi, 

penggunaan jumlah utang perusahaan tergantung pada keberhasilan 

pendapatan dan ketersediaan aktiva yang bisa digunakan sebagai 

jaminan utang. Semakin tinggi solvabilitas, perusahaan harus 

semaksimal mungkin meningkatkan labanya agar mampu membiayai 

dan membayar utang. Apabila tidak mampu menghasilkan laba, dengan 

demikian, perusahaan tersebut akan bangkrut. Solvabilitas yang tinggi 

menjadi perhatian auditor karena solvabilitas yang tinggi 

mengidentifikasikan bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. (Kasmir,2008:196). Debt to Equity ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total modal dengan total aktiva (Kasmir, 2008:166) 

Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan sebagai 

berikut (Kasmir, 2008:156). 
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Debt to Equity Ratio=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑗𝑘 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin 

banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mempu 

menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian 

pula sebaliknya, apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan 

dibiayai oleh utang (Kasmir, 2006:156). 

 

H. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Premi Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Susilawati (2012) juga menjelaskan bahwa 

profitabilitas menggambarkan kemampuan per.usahaan mendapatk .an 

laba melalui semua kemamp .uan dan sumber daya yang ada seperti 

kegiat.an penjualan, kas, modal, jumlah kar.ya.wan, jumlah cabang, dan 

lain sebagai .nya. Tingginya pr.ofitabilitas per.usaha.an dapat 

mempengar.u.hi nilai per.usahaan dan itu ter.gantung dari bagaimana 

per.se,psi investor ter.hadap peningkata.n pr.ofitabilitas per.usahaan. 

Pr.ofitabilitas mer.u.pakan indicator yang ser. .ing digunakan investor 

untuk melihat nilai dari sebuah per .usahaan. 

Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik perusahaan 

(pemegang saham) karena profitabilitas adalah hasil yang diperoleh 

melalui usaha manajemen atas dana yang di investasikan oleh para 

pemegang saham dan profitabilitas juga mencerminkan pembagian laba 

yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak dana yang di investasikan 
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kembali dan seberapa banyak yang dibayarkan sebagai dividen tunai 

ataupun dividen saham kepada para pemilik saham (Jusriaini dan 

Rahardjo, 2013). 

Kesempatan inv.estasi di dalam per.usahaan adalah meny.angkut 

pemilihan inv .estasi yang diinginkan dari sekelompok atau set 

kesempatan inv.estasi. Inv.estasi dapat mencer...minkan per.tumbuhan 

per.usahaan dalam menjalankan aktiv .itas ekonomi dan bisnis. Inv .estasi 

per..usahaan yang bagus akan meningkatkan nilai per .usahaan dimata 

inv.estor. Per..usahaan yang banyak melakukan inv .estasi akan 

menciptakan sentimen positif kepada investor, sehingga harga saham 

akan meningkat dan ber.dampak pada nilai per.usahaan. 

I. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Premi Perusahaan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya arus dana yang 

masuk adalah tigkat suku bunga. Suku bunga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian, karena suku bunga merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian secara 

makro. Suku bunga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

meminjam sejumlah dana serta pendapatan yang diperoleh karena 

meminjam dana tersebut. Teori NeoKlasik menyebutkan bahwa tingkat 

suku bunga dan tingkat pendapatan menentukan tinggi rendahnya 

tingkat tabungan. Tabungan yang besar penting bagi pembentukan 

modal dan tabungan bergantung pada besarnya pendapatan, dalam arti 

makin besar pendapatan makin besar pula tabungan. Kemampuan 
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untuk menabung dalam hal ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga 

tabungan, dalam arti makin tinggi tingkat suku bunga tabungan maka 

makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. (Wibisono, 

2004: 316).  

J. Pengaruh Likuiditas Terhadap Premi Asuransi 

Pentingnya likuiditas dapat dilihat dengan mempertimbangkan 

dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas akan menghalangi 

perusahaan dalam mendapatkan dari diskon, sehingga mengarah pada 

penjualan investasi, hingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Dalam 

arti semakin tinggi likuiditas perusahaan maka perusahaan akan 

semakin mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menabung 

(Wild,2005:186) 

K. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Premi Perusahaan 

Suatu perusahaan dikatakan tidak solvabel, jika perusahaan 

tersebut memiliki total hutang yang lebih besar dari pada total assetnya. 

Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis 

struktur modal adalah salah satunya. Struktur modal perusahaan 

mengacu pada pendanaan. Elemen kunci solvabilitas lainnya ialah laba 

(earnings) atau daya laba (earnings power) yang menunjukan 

kemampuan untuk menghasilkan kas dari operasi. Arus laba yang stabil 

merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk 

meminjam saat kekurangan kas. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
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tingkat solvabilitas perusahaan maka semakin tinggi permintaan 

masyarakat untuk menabung.(Wild,2005:210) 

L. Kerangka Pikiran 

Kerangka pikiran menjelaskan tentang logika teoritis pengaruh 

profitabilitas, suku bunga, tingkat likuiditas, dan tingkat solvabilitas 

terhadap premi bruto asuransi di Indonesia.    

     

 

 

 

 

 

 

M. Hipotesis Penelitian 

 

Dengan adanya pemaparan diatas dapat ditarik hiipotesis dalam 

penelitian ini sebegai berikut  : 

1. Diduga profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap premi bruto asuransi di Indonesia periode 2012-2016. 

2. Diduga suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

premi bruto asuransi di Indonesia periode 2012-2016. 

 Profitabilitas 

Tingkat likuiditas 

Premi Bruto Asuransi 

Suku bunga  

Tingkat solvabilitas  
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3. Diduga tingkat likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap premi bruto asuransi di Indonesia periode 2012-2016.

4. Diduga tingkat solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap premi bruto asuransi di Indonesia periode 2012-2016.
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