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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Studi kasus. Studi kasus adalah sebuah analisis yang berfokus untuk 

memberikan suatu gambaran mengenai subyek yang di teliti. Subyek dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan pada PT Victoria Insurance Tbk. 

B. Jenis Data Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif  dan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan disini adalah 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, neraca, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan tahun 2015, 2016 dan 2017  pada PT 

Victoria Insurance Tbk.  

C. Definisi Operasional Variabel  

Variabel-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Risk Based Capital  

RBC (Risk Based Capital) yaitu suatu metode analisis yang digunakan 

untuk mengukur jumlah modal yang diperlukan untuk meyakinkan 

kepercayaan dari masyarakat dan pihak kreditur terhadap kemungkinan 

kekurangan modal atau insolvency.  Risk Based Capital digunakan untuk 

mengukur tingkat solvabilitas dalam menanggung risiko kerugian yang 

mungkin terjadi akibat deviasi antara pengelolaan kekayaan dan 
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kewajiban. Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) dan di beri symbol 

RBC. Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

                         
                    

                                  
   

2. Analisis Ratio Keuangan yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui 

risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan guna menentukan 

kesehatan perusahaan. 

a. Likuiditas 

Likuiditas diguanakan untuk menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Rasio likuiditas terdiri dari 2 

perhitungan yaitu Rasio Likuiditas dan Invesment To Technikal Reserve 

Ratio. 

1) Rasio likuiditas 

Likuiditas diguanakan untuk menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam upaya memenuhi kewajibannya. Rasio ini diukur 

dengan satuan persen (%) dan di beri symbol RL. Adapun 

pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                      
         

                         
 

2) Invesment To Technikal Reserve Ratio 

Rasio yang menunjukkan sampai seberapa jauh kwajiban teknis 

yang dibentuk oleh perusahaan asuransi yang tercermin dalam investasi. 

Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) dan di beri symbol ITRR. 

Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 
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b. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah sebuah risiko yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya. Rasio ini diukur dengan 

satuan persen (%) dan di beri simbol SMR. Adapun pengukurannya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

                            
                   

           
 

c.  Profitabilitas 

Suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Rasio ini terdiri atas 

Underwriting ratio, rasio beban klaim, dan rasio komisi. 

1) Underwriting ratio 

Rasio ini menunjukkan tingkat hasil underwriting yang 

diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari 

usaha kerugian. Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) dan di beri 

symbol UR. Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

                        
                  

                
 

2) Rasio beban klaim 

Rasio ini menunjukkan pengalaman klaim yang terjadi pada 

perusahaan dan mengukur kualitas dari asuransi yang ditutup. Rasio ini 

diukur dengan satuan persen (%) dan di beri simbol RBK. Adapun 

pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 
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3) Rasio komisi 

Rasio Komisi adalah rasio yang  dipakai untuk mengukur biaya 

akuisisi. Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) dan di beri symbol 

RK. Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

                   
      

                
 

d.  Rasio Stabilitas Premi  

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kenaikan premi pada tahun 

berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio stabilitas premi ini 

terdapat 2 hal yang harus di ukur dengan alat  pertumbuhan premi dan 

retensi diri. 

1) Pertumbuhan Premi  

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh tagihan premi dapat 

diandalkan untuk menyangga surplus. Rasio ini diukur dengan satuan 

persen (%) . Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

                       
                                  

                     
  

2) Retensi Diri 

Rasio ini adalah jumlah atau sebagian daripada resiko yang 

terjadi dimana perusahaan asuransi ingin menahannya untuk perkiraan 

sendiri dalam perusahaan. Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) 

dan di beri symbol RD. Adapun pengukurannya menggunakan rumus 

sebagai berikut: 



26 
 

                  
          

           
 

e.  Rasio Teknikal : Rasio kewajiban tehnik 

Rasio ini menggambarkan tingkat kecukupan cadangan yang 

diperlukan dalam menghadapi kewajiban yang timbul dari penutupan 

risiko. Rasio ini diukur dengan satuan persen (%) dan di beri symbol RT. 

Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut: 

                  
                

           
 

 

D. Teknik Analisis Data 

Beberapa tekhnik yang digunakan untuk menganalisis data terkait 

dengan analisis risk based capital dan rasio keuangan  menggunakan metode 

time series dalam menilai kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan, 

Tahap analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung dan menginterprestasikan Risk Based Capital untuk 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi  sesuai dengan 

ketentuan pemerintah dan perusahaan asuransi terkait.  

2. Menghitung dan menginterprestasikan rasio-rasio keuangan pada 

perusahaan asuransi terkait dengan suatu karakteristik tersendiri. Adapun 

rasio-rasio keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Solvabilitas: Solvency margin ratio 

b. Rasio Likuiditas: Likuiditas; Invesment To Technical Reserve Ratio 
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c. Rasio Profitabilitas : Underwriting ratio; ratio beban klaim; ratio 

komisi;  

d. Rasio Stabilitas Premi : Pertumbuhan premi ; retensi diri 

e. Rasio Tehnik: Rasio kewajiban tehnik 

3. Menilai  kinerja perusahaan dengan mengkrosectionkan hasil analisis Risk 

based capital dan analisis ratio dengan batasan minimum atau maksimal 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh PSAK No.28. Adapun 

Kriteria penilaian sebagai berikut: 

a. Risk Based Capital ≥ 120 % mengindikasikan bahwa kecukupan modal 

perusahaan untuk menanggulangi risiko sangat baik dan perusahaan 

berada pada kondisi sehat 

b. Ratio Likuiditas 

1) Rasio likuiditas ≤ 120 % dapat dikatakan perusahaan dalam 

keadaan baik, sebaliknya apabila semakin tinggi rasio ini dapat 

mengindikasikan bahwa terjadi masalah yang sangat besar dengan 

kemungkinan perusahaan bisa mengalami keadaan insolven  

2) Invesment To Technical Reserve Ratio apabila hasilnya semakin 

tinggi maka akan semakin baik  

c. Solvensi Margin Ratio ≥ 33% mengindikasikan perusahaan dalam 

keadaan baik  

d. Profitabilitas 

1) Underwriting Ratio ≥ 40% mengindikasikan perusahaan dalam 

keadaan baik 
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2) Rasio beban klaim  ≤ 100% mengindikasikan perusahaan dalam 

keadaan baik 

3) Rasio Komisi yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

rasio berarti biaya akuisisi terhadap perusahaan juga tinggi begitu 

pula sebaliknya apabila nilai dari rasio komisi ini rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak baik. 

e. Rasio Stabilitas Premi 

1) Pertumbuhan Premi ≥ 23% mengindikasikan bahwa perusahaan 

dalam keadaan baik 

2) Retensi diri yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan dalam 

kondisi baik dan beroperasi seperti layaknya broker atau agen yang 

mementingkan komisi. 

f. Rasio Kewajiban Tehnik yang tinggi menunjukkan kondisi perusahaan 

dalam kondisi tidak baik dan sebaliknya. 

4. Membandingkan hasil perhitungan dengan Time Series yaitu 

membandingkan perhitungan dari tahun ke tahun. Time Saries ini 

digunakan dengan tujuan untuk melihat perubahan dalam rentang waktu 

tertentu. 

 


