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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan dalam mencapai tingkat profitabilitas dan aktivitas

keuangan yang maksimal,   memerlukan analisis keuangan untuk mengetahui

kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan yang digambarkan

melalui kinerja keuangan perusahaan.

Dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, digunakan alat analisis

berupa rasio keuangan yang berdasarkan pada perbandingan data-data keuangan

yang terdapat di laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan untuk

perbandingan tersebut terdapat neraca, laporan laba/rugi, dan laporan aliran kas.

Adapun dalam perhitungan rasio keuangan yang pertama terdapat rasio leverage

yaitu rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menerima

bantuan dari pihak luar. Kedua, rasio efisiensi yaitu rasio yang digunakan untuk

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan

dengan menggunakan input yang berupa asset perusahaan. Ketiga, rasio

profitabiltas yaitu rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu

menghasilkan keuntungan. Keempat, rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan

untuk menilai perusahaan dalam melakukan penjualan dan pemanfaatan asset

perusahaan. Selanjutnya, yang kelima terdapat rasio likuiditas yaitu rasio yang

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka

pendek dengan menggunakan aset lancar.
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Profitabilitas menjadi salah satu indikator dalam perusahaan

memperoleh/menghasilkan laba dari penjualan yang diperkenankan. Pada

perusahaan asuransi, yang menjadai indikator keberhasilan selain tingkat

profitabilitas adalah tingkat solvabilitas juga dimana yang diatur oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) pasal 43 KMK No.424/2003 tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasurasnsi yaitu diatas 120% dimana

solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kewajiban

saat perusahaan tersebut dilikuidasi dan masih memiliki cadangan teknis.

Hal ini berbanding terbalik pada perusahaan asuransi Bumi Asih yaitu

pada laporan keuangan per Desember 2012, Asuransi Bumi Asih memiliki

kewajiban serta pembayaran klaim dan manfaat kepada pemegang polis senilai

Rp.1,3 triliun rupiah sedangkan aset yang diperkenankan milik perseroan

hanya Rp.294,14 miliar dan tingkat liabilitas perseroan mencapai minus

Rp1,01 triliun (Rp. -1,01 triliun). Pencapaian tingkat solvabilitas sebesar

minum 1159% (-1159%) yang mana angka tersebut jauh dibawah ketentuan

dari OJK. Maka dari itu, OJK memasukkan Asuransi Bumi Asih dalam

pengawasan khusus namun selama pemantauan Asuransi Bumi Asih tak

kunjung sehat, dan akhirnya OJK pun mencabut dari ijin usaha dan

mempailitkannya.

Perusahaan Asuransi Jiwa Baikrie juga mengalami hal yang sama dimana

OJK melaksanakan cabut ijin usaha melalui keputusan nomor Kep-76 /D.05

/2016. Hal ini dikarenakan Asuransi Jiwa Bakrie yang terlilit kasus tunggakan

terhadap nasabahnya setelah adanya krisis keuangan pada tahun 2008 dimana
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perusahaan asuransi tersebut mengalami gagal bayar produk asuransi

Diamond Investa yang mencapai Rp.500 miliar.

Hal serupa juga terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwa Nusantara yang

perusahaannya telah dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

berdasarkan Dewan Komisioner Nomor KEP-42/ D.05/ 2013 tanggal 12 Juni

2013. Pencabutan ijin usaha tersebut dikarenakan hingga berakhirnya bulan

Desember tahun 2012, AJN memiliki utang klaim sebesar Rp 56 miliyar pada

sekitar 30.000 dari tertanggung pemegang polis yang belum dibayarkan. Dari

hal tersebut, maka dapat dilihat perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya

oleh OJK adalah perusahaan yang mengalami gagal bayar kepada nasabahnya

dan kurang mampu mengelola aset perusahaan.

Perusahaan asuransi adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan

bank dimana sistem kerjanya adalah untuk memberikan perlindungan pada

pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu di masa yang akan datang dengan

ganti rugi berupa uang atau sesuai kesepakatan untuk menggantikan kerugian

tersebut. Awal mula munculnya perusahaan asuransi karena pada umumnya

manusia memiliki sifat yang tidak suka akan adanya resiko (risk averse).

Risiko tersebut dapat berupa kematian, sakit, kebakaran ataupun risiko

kehilangan pekerjaan yang dapat menurunkan jumlah kekayaan ata asset yang

mereka miliki. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan maka

berdirilah perusahaan asuransi yang sanggup menanggung segala risiko yang

akan dihadapi oleh pemegang polis asuransi baik perseorangan maupun yang

berbentuk badan usaha. ( Kasmir and Lainnya 2014).
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Prosedur yang dilakukan dalam pembiyaan asuransi yaitu dengan cara

dibebankannya sejumlah premi pada tertanggung yang dibayarkan dalam

periode tertentu. Premi yang dibayarkan tersebut telah ditafsirkan dan dihitung

dengan nilai dari risiko yang akan dihadapi. Semakin tingginya risiko, maka

semakin berdampak besar pula jumlah premi yang dibayar oleh pihak

tertanggung.

Kesepakatan antar pihak tertanggung dan penanggung dalam asuransi

tersebut diikat dalam perjanjian yang disebut polis asuransi, dimana terdapat

syarat-syarat, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (tertanggung dan

penanggung), serta banyaknya uang yang ditanggung selama asuransi tersebut.

Apabila dalam periode pertanggungan yang ditentukan terdapat masalah,

maka asuransi akan melakukan pembayaran sesuai dengan polis yang sudah

ditanda tangani bersama sebelumnya.

Perkembangan dunia usaha asuransi tahun ke tahunnya yang hingga saat

ini berkembang dan beroperasi di Indonesia dapat dikatakan cukup banyak.

Hal tersebut dapat dilihat dari daftar perusahaan asuransi sebagai berikut :

Table 1.1 Jumlah Perusahaan Asuransi di Indonesia

No Perusahaan Unit
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Asuransi Jiwa
Konvensional 47 49 50 50 50

Syariah 20 20 21 25 25

2
Asuransi
Umum

Konvensional 84 82 81 80 80

Syariah 22 26 25 27 28

3 Reasuransi
Konvensional 4 4 5 6 6

Syariah 3 3 3 3 3
Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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Terlihat dari tabel diatas, bahwa selama kurun 5 waktu dari tahun 2012-

2016 jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia mengalami

peningkatan jumlah perusahaan. Hal tersebut juga diimbangi dengan

peningkatkan jumlah aset pada perusahaan jasa asuransi. Hal tersebut terlihat

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Aset yang dimiliki Perusahaan Asuransi di Indonesia
dalam triliun rupiah

No Perusahaan Unit
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Asuransi Jiwa
Konvensional 270,29 293,74 368,06 378,03 451,03
Syariah 10,02 12,80 18,08 21,73 26,90

2
Asuransi

Umum dan
Reasuransi

Konvensional 76,65 107,44 126,72 138,82 143,81

Syariah 3,22 3,84 4,31 4,96 6,22

Sumber data : OJK, Statistik Perasuransian Indonesia 2012-2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah aset yang beroperasi di

Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Aset paling banyak

terdapat pada perusahaan jasa asuransi jiwa konvensional dengan pencapaian

di tahun 2016 sebanyak 451,03 triliun rupiah. Aset yang paling sedikit

terdapat pada asuransi umum dan reasuransi syariah dengan pencapaian di

tahun 2016 sebanyak 6,22 triliun rupiah.

Maka berdasarkan uraian diatas, perusahaan jasa asuransi yang akan

diteliti dalam penelitian ini adalah Perusahaan Asuransi Jiwa yang telah

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa

Keuangan seperti berikut :
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan antara risk based capital/solvabilitas pada

profitabilitas ?

2. Bagaimananakah hubungan antara kecukupan investasi pada

profitabilitas ?

3. Bagaimanakah hubungan antara perimbangan hasil investasi dengan

pendapatan pada profitabilitas?

4. Bagaimanakah hubungan antara beban klaim pada profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara risk based capital/olvabilitas pada

profitabilitas?

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kecukupan investasi terhadap

profitabilitas?

3. Untuk mengetahui pengaruh antara perimbangan hasil investasi dengan

profitabilitas?

4. Untuk mengetahui pengaruh antara beban klaim dengan profitabilitas?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada objek yang diteliti yaitu hanya akan

melakukan penelitian pada :

1. Usaha asuransi jiwa di Indonesia berbasis konvensional.

2. Periode penelitian yang digunakan dari tahun 2015-2017
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3. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh variabel-variabel yang

terdapat pada rasio tingkat kesehatan pada keuangan asurans jiwa

terhadap profitabilitas.

4. Penelitian yang  digunakan data sekunder yang peroleh melalui laporan

publikasi tahunan asuransi jiwa.

E. Manfaat Penelitian

Studi ini bertujuan agar dapat memberikan infomasi bagi yang

membutuhkan, seperti :

1. Nasabah/Pemegang Polis Asuransi

Dengan studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran

tentang profitabilitas dan kesehatan keuangan asuransi jiwa yang ada

di Indonesia guna membantu dalam hal pertimbangan mengambil

keputusan membeli produk polis asuransi.

2. Bagi Analisis Internal Keuangan Asuransi

Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan

evaluasi kinerja keuangan perusahaan asuransi untuk mempertahankan

dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada

kelemahan dan kekurangan dalam kinerja perusahaan.

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Diharapkan penelitian dapat dijadikan sebagai acuan referensi

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan

menjadi sarana pembelajaran terkait asuransi jiwa di Indonesia.


