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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Sapari (2017) tentang “analisis  

analisis rasio keuangan dan Risk Based Capital pada PT. Asuransi 

Bina Dana Arta, Tbk menggunakan teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dengan melakukan analisis rasio keuangan pada perusahaan 

asuransi dan Risk Based Capital (RBC). Kesimpulan dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dimiliki oleh 

PT Bina Dana Artha, Tbk sudah dalam keadaan baik dan hanya ada 1 

rasio yang belum mencapai batasan standart yaitu rasio pertumbuhan 

premi yang menurun di setiap tahunnya sehingga jauh dari batasan 

standart yang ada. 

Penelitian Handayani (2015) tentang Analisis kinerja keuangan 

perusahaan Asuransi yang go public menggunakan Analisis Ratio dan 

Analisis RBC dengan mengambil 9 sempel perusahaan Asuransi yang 

go public . Secara keseluruhan hasilnya menunjukkan hasil yang baik, 

yaitu dengan melihat bahwa tidak ada nilai analisis ratio dan risk based 

capital yang bernilai negative. Meskipun ada beberapa perusahaan 

yang nilai Risk Based Capitalnya tidak menunjukkan nilai risk based 

capital yang tinggi.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sumartono (2018) tentang analisis 

kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan asuransi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Secara keseluruhan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

asuransi menggunakan Early Warning System  dan Risk Based Capital 

dalam keadaan baik.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Keuangan  

Jumingan (2011) mendefinisikan kinerja keuangan adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

laba dan menggambarkan kondisi keuangan yang dimiliki 

perusahaan  pada suatu posisi tertentu  yang diukur dengan 

kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas perusahaan yang 

menggambarkan kesehatan suatu perusahaan.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

profit, sehingga nantinya dapat dilihat prospek pertumbuhan 

,perkembangan dan potensi yang dimiliki perusahaan sebagai 

upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 
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Kinerja keuangan perusahaan yang baik akan menunjukkan 

kondisi perusahaan yang sehat dari segi financial. Untuk mengukur 

kesehatan kinerja keuangan bisa dengan menganalisis rasio 

keuangan  dan menganalisis kecukupan modal (Risk Based 

Capital). 

2. Analisis Rasio 

Khalis (2007) mendefinisikan analisis rasio sebagai suatu 

alat analisis yang digunakan untuk membandingkan jumlah dari 

suatu data dengan data lainnya sehingga diperoleh suatu gambaran 

mengenai tingkat kemampuan suatu perusahaan. Tujuan dari 

analisis rasio keuangan adalah untuk mengukur efektivitas usaha 

yang dijalankan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan 

mengoptimalkan keuntungan. 

 Analisis rasio  keuangan pada perusahaan asuransi di kenal 

dengan Early Warning System adalah suatu metode yang di buat 

oleh The Nation Association Insurance Commmisioner (NAIC) 

yaitu suatu lembaga pengawas badan usaha asuransi di America. 

Early Warning System ini digunakan untuk menghitung rasio 

keuangan pada usaha asuransi , tetapi analisis rasio yang  dipakai 

untuk perusahaan asuransi di Indonesia diatur dalam Peryataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 28. Rasio-rasio keuangan 

yang terdapat dalam PSAK No. 28  Tahun 2012 adalah:  
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a. Solvency Ratio  

Solvency Ratio adalah sebuah risiko dimana menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya 

yang di hitung dengan Solvency Margin Ratio. Solvency Margin 

Ratio menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan 

perusahaan dalam menanggung risiko yang ditutup. nilai rasio 

solvabilitas yang tinggi akan menyebabkan perusahaan 

oversolvency sehingga akan menandakan banyaknya dana yang 

menganggur dan juga akan membuang kesempatan untuk 

memperoleh laba.  Solvency Margin Rasio di ukur dengan 

membandingkan antara dana pemegang saham dengan premi 

neto yang dimiliki perusahaan. Batasan Standart yang di 

tetapkan oleh PSAK No 28 Tahun 2012 untuk Solvency Margin 

Ratio minimal  33%.  

b. Rasio likuiditas 

Rasio Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus 

dipenuhi segera.  Rasio likuiditas dibagi menjadi 2 yaitu 

likuiditas aset dan Invesment To technical reserve ratio.   

Nilai likuiditas aset yang tinggi memberikan bahwa 

perusahaan dalam keadaan tidak solvent dan sebaliknya ketika 

nilai rasio ini kecil menunjukkan bahwa kinerja keuangan dalam 

kondisi baik. Batasan Standart yang di tetapkan oleh PSAK No 

28 Tahun 2012 untuk rasio likuiditas aset adalah maksimal  
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33%. Sedangkan ITRR (Invesment To Technical Reserve Ratio) 

menggambarkan seberapa besar kewajiban teknis yang dibentuk 

oleh perusahaan asuransi melalui investasi. Invesment To 

Technical Reserve Ratio tidak memiliki batasan minimal atau 

maksimal , namun semakin rendah nilai rasio ini akan 

mengindikasikan bahwa kewajiban teknis yang terbentuk 

melalui premi yang merupakan pendapatan dan estimasi klaim 

tidak sesuai dengan investasi yang dilakukan.   

c. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau laba yang 

diperoleh suatu perusahaan. Didalam rasio profitabilitas terdapat 

beberapa hal yang perlu diketahui yaitu underwriting rasio, rasio 

beban klaim, dan  rasio komisi.  

Underwriting rasio adalah suatu rasio yang 

menggambarkan tingkat hasil underwriting yang diperoleh dan 

digunakan untuk mengukur keuntungan dari usaha yang 

dijalankan. Underwriting rasio di hitung dengan 

membandingkan antara hasil underwriting dengan pendapatan 

premi. Underwriting rasio menurut PSAK No 28 tahun 2012 

memiliki batasan standart  minimal 40%.  

Rasio beban klaim adalah suatu rasio yang menunjukkan 

klaim yang terjadi dan harus segera dibayarkan. Rasio beban 

klaim dapat di hitung dengan membandingkan antara klaim 
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yang terjadi dengan pendapatan premi yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi nilai yang di capai oleh rasio beban 

klaim akan memperngaruhi finansial perusahaan, sehingga 

PSAK No 28 tahun 2012 memberikan batasan standart  

maksimal 100% 

Rasio komisi menggambarkan seberapa besar nilai atau 

biaya akuisisi untuk menunjukkan bahwa perusahaan sudah 

bekerja selayaknya agen atau broker asuransi yang 

berpengalaman. Rasio komisi dapat di hitung dengan 

membandingkan  antara komisi dengan pendapatan premi yang 

dimiliki oleh perusahaan. Rasio Komisi tidak memiliki batasan 

standart maksimal atau minimal akan tetapi sebaiknya nilai rasio 

ini memiliki nilai yang tinggi. 

d. Rasio Stabilitas Premi 

Rasio stabilitas premi menunjukkan seberapa besar 

kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  Rasio stabilitas premi terdiri dari 2 rasio yaitu 

rasio pertumbuhan premi dan rasio retensi diri.  

Rasio pertumbuhan premi menunjukkan tingkat kestabilan 

premi (pendapatan) dan seberapa besar perkembangan premi 

yang dimiliki perusahaan. Rasio pertumbuhan premi dapat di 

hitung dengan membandingkan antara kenaikan atau penurunan 

yang terjadi pada premi neto dengan premi tahun sebelumnya. 

Batasan Standart untuk rasio pertumbuhan premi minimal 23%. 
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Rasio retensi diri digunakan untuk mengukur tingkat retensi 

perusahaan yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar untuk 

membandingkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya 

dengan dana yang tersedia.  Rasio retensi diri dapat dihitung 

dengan membandingkan antara premi neto dengan premi bruto. 

Rasio retensi diri tidak memiliki batasan minimal atau 

maksimal, namun nilai rasio retensi diri sbaiknya tinggi agar 

mampu menunjukkan perusahaan telah beroperasi dengan baik. 

e. Rasio kewajiban teknik 

Rasio kewajiban teknik atau rasio technical  

menggambarkan tingkat kecukupan cadangan yang diperlukan 

dalam menghadapi kewajiban yang timbul dari penutupan 

risiko. Rasio kewajiban teknis atau rasio technical dapat di 

hitung dengan membandingkan antara nilai kewajiban teknis 

dan premi neto. Rasio kewajiban teknik dapat di hitung dengan 

membandingkan antara kewajiban teknik dengan premi netto. 

Rasio kewajiban teknik tidak memiliki batasan minimal atau 

maksimal akan tetapi nilai rasio ini sebaiknya tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu rendah. Nilai rasio kewajiban teknik yang 

tinggi menandakan bahwa portofolio usaha kurang merata dan 

tidak dapat menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan 

solvent, sebaliknya jika nilai rasio ini terlalu rendah akan 

mengindikasikan bahwa cadangan teknis yang  dimiliki 

perusahaan terlalu sedikit. 
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3. Kecukupan Modal atau Risk Based Capital (RBC) 

Khalis (2007) Modal adalah salah satu faktor yang terpenting 

bagi perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan dan mengingat 

bahwa dasar usaha asuransi adalah kepercayaan dari masyarakat, 

terutama dalam kemampuan keuangan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban klaim dan kewajiban lain-lain tepat waktu 

sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Penciptaan aktiva 

selain untuk menghasilkan keuntungan juga dapat berpotensi 

menimbulkan risiko. Oleh karena itu modal harus dapat 

dimanfaatkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya suatu risiko 

kerugian. Modal dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki 

oleh suatu  perusahaan.  

Ahmad (1997:6) modal difungsikan untuk menopang seluruh 

kegiatan operasional perusahaan serta sebagai jembatan untuk 

menyeimbangkan antara kekayaan dan kewajiban yang harus 

dijalankan. Kecukupan modal adalah suatu penyediaan kekayaan 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan terdapat batasan 

minimum untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi. Semakin 

besar risiko yang di tanggung oleh perusahaan maka semakin besar 

pula modal yang diperlukan oleh perusahaan. 

Permodalan perusahaan memegang peranan yang sangat penting, 

karena permodalan mencerminkan kemampuannya untuk 

menghasilkan pertumbuhan yang dapat dipertahankan maupun untuk 

menyerap naik turunnya hasil usaha underwriting dan investasi.  
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Tingkat permodalan juga penting dilihat dalam sudut pandang 

persyaratan solvabilitas menurut peraturan yang ditetapkan oleh OJK. 

Solvabilitas itu sendiri adalah selisih kekayaan yang diperkenankan 

dengan jumlah kewajiban dan modal yang disetor oleh perusahaan.   

Permodalan yang kuat meningkatkan kemampuan perusahaan 

untuk bertahan saat mengalami tekanan finansial dan memberikan 

fleksibilitas finansial yang lebih besar. Perusahaan asuransi wajib 

memastikan bahwa cadangan atau modal yang dimiliki cukup 

untuk memenuhi semua kewajiban di masa depan.  Kecukupan 

Cadangan teknis (technical reserve) adalah dana yang Asuransi 

sebagai perusahaan yang menjadi pengalihan semua risiko, maka 

setiap perusahaan asuransi harus memiliki dasar perhitungan 

kecukupan modal atau rasio solvabilitas (Risk Based Capital) yang 

telah ditetapkan dan diatur dalam surat keputusan pemerintah 

dalam menghitung kecukupan modal. 

4. Ketentuan Kecukupan Modal atau (Risk Based Capital) 

Kecukupan modal dapat di ukur dengan menggunakan Risk 

Based Capital (RBC) yaitu suatu metode untuk melindungi 

nasabah perusahaan asuransi dan  untuk  memperhitungkan 

kesehatan keuangan perusahaan asuransi sehingga, diharapkan 

perusahaan asuransi memiliki kekuatan modal yang cukup dan 

menghindarkan resiko merugikan nasabahnya dalam hal terjadi 

masalah atau kerugian sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban  
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Pengertian Risk Based Capital berdasarkan peraturan ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga 

Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah 

minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah dana 

yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan 

kewajiban”. Rumusan untuk menentukan tingkat solvabilitas 

menggunakan metode RBC adalah sebagai berikut: 

a) Kekayaan yang diperkenankan                                 XXXXX 

b) Kewajiban                                                                 XXXXX (-) 

c) Solvency Margin                                XXXXX 

d) Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)         XXXXX (-) 

e) Kelebihan (kekurangan) tingkat solvabilitas (3-4)    XXXXX 

f) Rasio Pencapaian RBC (3:4)                                        XXXX % 

Semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib 

memiliki tingkat solvabilitas (Risk Based Capital) minimal 120% 

dari risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban atau serendahnya-rendahnya 

mencapai angka 100% sehingga dapat diberi kesempatan untuk 

melakukan penyesuaian dan meningkatkan batas solvabilitasnya 

dalam jangka waktu tertentu. Peraturan tersebut telah ditetapkan 

oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 2.  
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Berdasarkan batasan dari pemerintahan ini diharapkan seluruh 

perusahaan asuransi tentunya otomatis akan menyesuaikan 

portofolio usahanya sesuai dengan kapasitas permodalannya. 

Diharapkan dengan menerapkan metode RBC ini dapat: 

a) Mendorong industri asuransi terus meningkatkan kemampuan 

manajemen risiko,  

b) Memperkenalkan teknik penilaian risiko secara lebih komprehensif, 

c) Mendorong market discipline melalui penyempurnaan aspek 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas ini menjelaskan 

bahwa, Lembaga keuangan terbagi menjadi 2 yaitu Lembaga keuangan 

Bank dan Lembaga Keuangan Non bank. Salah satu Lembaga keuangan non 

bank adalah perusahaan asuransi. Fokus dari penelitian ini adalah 

perusahaan asuransi pada PT Victoria Insurance Tbk.   PT Victoria 

Insurance Tbk ini adalah suatu perusahaan go public yang wajib 

mengupload laporan keuangannya. Laporan yang dipakai peneliti adalah 

laporan keuangan periode 2015-2017. Dari laporan keuangan tersebut dapat 

dianalisis kinerja perusahaan pada PT Victoria Insurance.  

Kinerja keuangan perusahaan dapat dianalisis menggunakan 2 

cara yaitu analisis Risk Based Capital dan analisis Rasio Keuangan yang 

terdiri dari  analisis  rasio solvency margin ratio, likuididas asset ratio, 

investment to technical reserve ratio, rasio underwriting, rasio beban klaim, 

rasio komisi,  rasio pertumbuhan premi, rasio retensi diri, dan rasio 

kewajiban teknis. 

 


