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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini, mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Sinarwati dan Sastri dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi

dan risk based capital terhadap laba perusahaan asuransi.  Teknik analisis data

yang digunakan adalah regresi data linier berganda dan menggunakan metode

kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan asuransi

dengan jenis data sekunder. Dari hasil analisis data menggambarkan jika

pendapatan premi memiliki pengaruh positif signifikan pada laba asuransi;

hasil underwriting memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba

asuransi; hasil investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba

asuransi; dan risk based capital memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

laba asuransi. (Sinarwati, 2017)

Budiarjo juga melakukan penelitian yang bertujuan dari penelitian ini

adalah guna mengetahui pengaruh RBC/Solvabilitas terhadap Peningkatan

Pendapatan Premi pada  Asuransi yang tercatat di BEI tahun 2010-2013;

Pengaruh Rasio Investasi terhadap peningkatan premi pada perusahaan

Asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013; Pengaruh Rasio Klaim

terhadap Peningkatan Pendapatan Premi pada Perusahaan Asuransi yang

terdaftar di BEI tahun 2010-2013; Pengaruh Rasio Pertumbuhan Premi
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terhadap Peningkatan Pendapatan Premi pada Perusahaan Asuransi yang

Terdaftar di BEI tahun 2010-2013 dan Pengaruh RBC, Rasio Investasi, Rasio

Klaim, dan Rasio pertumbuuhan premi yang dipresepsikan secara bersama-

bersama terhadap peningkatan pendapatan premi di BEI tahun 2010-2013.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic

deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, dan regresi linier

berganda dengan sampel yang berjumlah 9 perusahaan asuransi yang

terdikaftar di BEI dari tahun 2010-2013. Dari hasil penelitian tersebut

menyatakan bahwa terdapat pengaruh postif Risk Based Capital (RBC)

terhadap peningkatan pendapatan Premi di BEI sebesar 0,371 dari nilai

signifikasi lebih kecil dari 0,050; terdapat pengaruh negative rasio investasi

terhadap peningkatan pendapatan prem di BEI yaitu sebesar 0,632 dari nilai

signifikasi dari 0,050; Terdapat pengaruh positif rasio klaim peningkatan

pendapatan premi di BEI yang sebesar 0,010 dari nilai signifikasi sebesar

0,050; dan rasio pertgumbuhan premi terhadap peninigkatan pendapatan

premi di BEI memiliki pengaruh yang negative sebesar 0,597 dari nilai

signifikasi sebesar 0,050. Untuk penelitian secara keseluruhan yaitu

menujukkan pengaruh yang postif terhadap Risk Based Capital (RBC), Rasio

Investasi terhadap Aset, Rasio Klaim dan Rasio Pertumbuhan Premi yang

dipresepsikan secara bersama-sama terhadap peningkatan pendapatan premi

di BEI yaitu sebesar 0,003 yang artinya nilai tersebut dari nilai signifikasi

sebesar 0,050. (Budiarjo, 2015)
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Fitriyani juga melakukan penelitian yang memiliki tujuan guna

mengetahui tingkat RBC dan tingkat profitabilitas PT. Asuransi syariah AXA

Mandiri dan pengaruh RBC pada  profitabilitas PT. Asuransi syariah AXA

Mandiri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi linier sederhana dengan sampel yang digunakan yaitu laporan

keuangan asuransi syariah AXA Mandiri tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil

penelitian menyatakan bahwa Risk Based Capital tidak mempunyai pengaruh

secara signifikan terhadap profitabilitas, besar pengaruhnya yaitu sebesar

0,71% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. (Fitriyani, 2015)

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurbaya yang berjudul Analisis

Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada

Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 2011-2017). Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menganalisis profitabilitas PT. Asuransi Sinar Mas Syariah,

serta pengaruh jumlah pendapatan premi, jumlah investasi, beban klaim dan

biaya operasional terhadap profitabilitas. Alat analisis yang digunakan adalah

analisis linier berganda menggunakan metode OLS dengan data sekunder.

Hasil dari penelitian uji t secara parsial menunjukkan bahwa variabel klaim

berpengaaruh negarif signifikan. Sedangkan variabel biaya operasional

berpengaruh positif dan signifikan, variabel premi dan jumlah invetasi

keduanya berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dan hasil uji F secara

simultan menunjukkan bahwa variabel premi, investasi, beban klaim dan

biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
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profitabilitas Asuransi Sinar Mas Syariah di Indonesia periode 2011-2017.

(Nurbaya, 2018)

Mubarok dan Rahayu juga melakukan penelitian dengan tujuan

mengetahui pengaruh Risk Based Capital terhadap Profitabilitas di

Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di AASI. Penelitian ini

menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Asuransi Syariah di

Indonesia periode 2012-2015. Sampel digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling dengan sampel sebanyak 12 perusahaan dari 45

perusahaan Asuransi Syariah yang tedaftar di AASI dari tahun 2012-2015.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, fixed

effect panel, dan random effect test mengunakan aplikasi eviews7. Hasil yang

diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa Risk Based Capital/Rasio

Solvabilitas tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA dan ROE dengan

tingkat R2 sebesar 6,513% dan 4,519%. (Mubarok, 2017)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas,

maka keterkaitan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

meneliti mengenai profitabilitas dengan menggunakan Risk Based

Capital/solvabilitas, kecukupan investasi, hasil perimbangan investasi

terhadap pendapatan premi dan beban. Namun yang membedakan antara

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tahun yang digunakan

selama periode 2015-2017 dan objek penelitian menggunakan sebanyak 27

perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.
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B. Landasan Teori

Risiko pada umumnya selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian

dan peluang kerugian finansial. Risiko atau ketidakpastian tersebut dapat

dibedakan sebagai berikut menurut (Siamat, 2005:656) :

1. Ketidak pastian ekonomis yaitu ketidak pastian yang berasal dari

kebijakan ekonomi yang berpengaruh pada harga, tingkat konsumsi

serta perkembangan teknologi.

2. Ketidak pastian berkaitan dengan alam yang merupakan risiko

mungkin akan terjadinya badai, banjir, kebakaran atau bencana alam

lainnya yang dapat menimbulkan kerugian.

3. Ketidak pastian yang manusiawi yaitu ketidakpastian terjadinya

perang, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.

Dari risiko dan ketidakpastian yang nantinya mungkin akan terjadi

maka,munculnya perusahaan asuransi memiliki manfaat bagi para pemegang

polis (tertanggung) menurut (Siamat, 2005: 656) sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan agar terhindar dari kerugian-

kerugian yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang;

2. Penyaluran biaya serta kegunaan yang lebih adil dimana semakin

tinggi pertanggungan akan terjadi kerugian yang ditimbulkan, maka

semakin tinggi premi yang ditanggung;

3. Polis asuransi digunakan untuk jaminan memperoleh kredit;

4. Dapat sebagai tabungan;

5. Sebagai alat penyebaran risiko;
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6. Meningkatkan kegiatan usaha dimana, pemegang polis akan

melakukan investasi pada bidang usaha apabila investasi tersebut dapat

ditutup oleh asuransi untuk mengurangi resiko atau menanggung

resiko yang mungkin terjadi.

Kinerja Keuangan menurut Wibowo (2007) merupakan pengukuran

kinerja yang dilakukan untuk mengetahui adakah deviasi antara progress yang

direncanakan dengan kenyataan. Apabila terdapat deviasi berupa progress yang

lebih rendah dari rencana, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk

memacu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Menurut Sawir

(2005) kinerja keuangan adalah kondisi yang menyatakan keadaan keadaan

keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, kriteria dan standar yang telah

ditetapkan. Sedangkan menurut Jumigan (2006:239) kinerja keuangan

merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode

tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana,

yang diukur dengan indikator kecukupan modal, dan profitabilitas.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir

(2012:31) adalah untuk :

1. Menggambarkan posisi likuiditas, dimana tingkat likuiditas tersebut

menginformasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

yang harus dibayarkan pada saat ditagih.

2. Menggambarkan posisi solvabilitas dimana tingkat solvabilitas adalah untuk

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
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keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi untuk keuangan jangka

pendek maupun yang jangka panjang.

3. Menggambarkan posisi rentabilitas atau profitabilitas perusahaan yaitu

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit

selama periode tertentu.

4. Menggambarkan posisi stabilitas dimana tingkat stabilitas dapat

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan hutang-hutangnya  dan

membayar beban bunga tas hutangnya tepat pada waktunya.

Analisis dalam kinerja keuangan menurut Jumingan (2006:242) dapat

dibedakan:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu dengan cara membandingkan

laporan keuangan selama periode tertentu dengan menunjukkan perubahan,

baik dalam jumlah (absolut) mapun dalam persentase (relative).

2. Analisa tren atau disebut juga tendesi posisi yaitu dengan cara mengetahui

tendensi dari keadaan keuangan yang mengalami kenaikan atau penurunan.

3. Analisa perubahan laba kotor, yaitu untuk mengetahui posisi laba atau profit

dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba tersebut.

4. Analisa break even, yaitu untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus

dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Untuk menilai kineja keuangan dapat dilihat rasio tingkat kesehatan keuangan

yang meliputi:

Profitabilitas
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Profitabilitas menurut (Sugiyono, 2005) merupakan gambaran

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui penjualan total

aktiva maupun dari modal sendiri. Sedangkan menurut (Simamora, 2000)

Profitabilitas adalah ukuran dari seluruh keberhasilan perusahaan dalam

memperoleh laba. Profitabilitas juga erat kaitannya dengan investor dalam

jangka panjang karena dengan analisis profitabilitas misalnya bagi pemegang

saham nantinya akan dapat melihat keuntungan yang benar-benar akan

diterima dalam bentuk deviden menurut (Sartono, 2012:122). Berdasarkan

pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah hasil

dari kemampuan perusahaan dalam mengelola total aktiva dalam periode

tertentu. Pada penelitian ini, pengambilan pengukuran profitabilitas

menggukan Return On Asset (ROA) yang juga merupakan bagian dari

pengukuran profitabilitas menggunakan rasio karena sebagai pertimbangan

bahwa dalam usaha asuransi masalah besarnya modal sangat penting dan

selalu diawasi oleh Departemen Keuangan (OJK) selain itu, hal ini juga

berkaitan dengan komitmen investor atau pemegang saham dalam

menanamkan modalnya yang dikaitkan dengan return.

- Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) menurut (Sudana, 2011) adalah kemampuan

perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk

menghasilkan laba setelah pajak. Menurut Muljono, terdapat faktor-faktor

yang mempengaruhi perubahan rasio ROA yang disebabkan karena hal-hal :
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1. Adanya kemampuan manajemen dalam mengalihkan portofolio/surat

berharga ke jenis yang menghasilkan income yang lebih tinggi.

2. Lebih banyaknya aset yang digunakan sehingga menambah operasi

pendapatan dalam skala yang lebih besar.

3. Adanya pemanfaatan aset perusahaan yang awalnya tidak produktif

menjadi aset yang produktif.

4. Adanya peningkatan suku bunga secara umum.

Dari pengertian diatas, ROA merupakan rasio yang menggambarkan

seberapa banyak laba bersih yang mampu diperoleh dari kekayaan yang

dimiliki perusahaan, maka dari itu, laba yang digunakan dalam hal ini

adalah laba setelah pajak dan aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang

digunakan dalam memperoleh hasil ROA adalah :

= ℎ 100%
Sumber : surat edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DNP

Risk Based Capital/ Solvabilitas

Risk Based Capital/Solvabilitas secara umum merupakan ukuran

tingkat keamanan keuangan atau kesehatan perusahaan asuransi. Solvabilitas

perusahaan asuransi merupakan gambaran rasio dari nilai kekayaan bersih

perusahaan yang dihitung berdasarkan peraturan standar akuntansi dibagi

dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan

mengikutkasertakan resiko keburukan yang mungkin terjadi. Pengikut serta

risiko keburukan yang mungkin terjadi tersebut menggambarkan adanya

ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dalam aktivitas sehari-sehari,
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misalnya kemungkinan jatuhnya nilai aset secara jangka pendek akibat

investasi pada instrument yang lebih berisiko dan kemungkinan naiknya

tingkat hutang akibat perkembangan yang tidak menguntungkan di masa

depan seperti, tingkat putus kontrak, tingkat kematian, dan lain-lain. (Rahayu

dan Mubarok, 2017).

Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perushaaan dalam

membayar kewajibannya, baik yang jangka pendek, maupun yang jangka

panjang apabila perusahaan dibubarkan/dilikuidasi menurut Kasmir

(2008:151). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan usaha perasuransian adalah: Tingkat solvabilitas merupakan

selisih dari jumlah kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 71

/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa target tingkat

solvabilitas internal paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen)

dari MMBR (Modal Minimum Berbasis Risiko) dengan memperhitungkan

profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi

skenario perubahan (stress test).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.424 /KMK.06 /2004,

Rumus yang digunakan dalam perhitungan Rasio Solvabilitas atau RBC

adalah :

=
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Menurut (Sensi, 2006) menyatakan bahwa departemen keuangan telah

mengeluarkan peraturan baru dalam menghitung solvabilitas perusahaan

asuransi berdasarkan metode Risk Based Capital yang memenuhi MMBR

yang harus disediakan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

untuk menutupi setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan asset atau

berbagai risiko lainnya. Maka untuk menilai suatu perusahaan asuransi

tersebut sehat atau tidak, salah satu indikatornya adalah tingkat solvabilitas,

dimana semakin besar tingkat solvabilitas suatu perusahaan asuransi berarti

semakin baik. (Sensi, 2006)

Faktor-yang mempengaruhi Risk Based Capital atau Rasio Solvabilitas

dalam perusahaan asuransi adalah :

1. Dari tinggi rendahnya kewajiban yang dipunyai perusahaan asuransi yang

terkait. Semakin tinggi kewajiban yang dipunyai maka semakin

menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang terkait.

2. Dari tinggi rendahnya aktiva yang diperkenankan yang dimiliki

perusahaan asuransi.

3. Dari besar kecilnya modal yang disetor.

Kecukupan Investasi

Berdasarkan Biro Riset Infobank, (2014) kecukupan investasi

merupakan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

pembiayan investasi yang mungkin terjadi. Kecukupan investasi dapat

dihitung menggunakan rasio kecukupan investasi seperti berikut :

= +
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keterangan :

Hutang klaim adalah hutang yang timbul karena adanya persetujuan atas

klaim yang diajukan oleh tertanggung (pihak perusahaan) asuransi yang

belum dibayarkan.

Perimbangan Hasil Investasi dengan pendapatan Premi

Perimbangan hasil investasi dengan pendapatan premi menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam melakukan perimbangan antara hasil investasi

dengan pendapatan premi dimana, perimbangan hasil investasi dengan

pendapatan premi dapat dihitung menggunakan rasio sebagai berikut:= ( )/( )
Keterangan :

Rasio PHIP : Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan

Beban (Klaim + Usaha + Komisi)

Berdasarkan Biro Riset Infobank (2014) beban (klaim + usaha +

komisi) merupakan perhitungan yang digunakan untuk melihat biaya yang

dikeluarkan tidak melebihi pendapatan dimana, beban yang digunakan dapat

dihitung menggunakan rasio beban sebagai berikut:

= + ℎ +
C. Hubungan Antar Variabel

1. Risk Based Capital / Solvabilitas dan Pengaruhnya tehadap

Porfitabilitas

Menurut Sensi (2006) tingkat solvabilitas adalah salah satu metode

pengukuran batas tingkat solvabilitas yang menjadi syarat dalam undang-
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undang untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Penilaian sehat atau tidaknya perusahaan asuransi salah satunya dapat

diukur menggunakan tingkat solvabilitas, dimana semakin besar tingkat

solvabitas suatu perusahaan asuransi berarti semakin baik.

Gazert dan Schmeiser (2008) menjelaskan jika solvabilitas tidak

hanya digunakan untuk mengatasi saat terjadi kebangkrutan, akan tetapi

juga guna untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan insolvency.

Kebangkrutan berhubungan pula dengan tingginya biaya klaim berbanding

dengan biaya dalam laporan keuangan. Biaya klaim yang sebetulnya lebih

besar dari pada yang sudah diharapkan saat penjamin asuransi menjalin

bisnis dan melaporkan estimasi dari biaya klaim di awal.

Berdasarkan peraturan pemerintah pula yang telah menetapkan

Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) untuk rasio solvabitas, maka

setiap perusahaan asuransi tentunya ingin mencapai target tersebut. Dalam

mencapai rasio solvabilitas yang tinggi, maka asuransi akan menghindari

risiko yang terlalu tinggi. Dari hal lain tersebut, pertanggungan yang

diberikan oleh pihak asuransi terbatas oleh besarnya modal dari

perusahaan. Dalam hubungan ini, terdapat keaadan dimana Risk Based

Capital / Rasio Solvabilitas dengan ROA memiliki kepentingan yang sama

dalam operasinya. Dengan peningkatan dari RBC suatu perusahaan, maka

nasabah/ pemegang polis asuransi atas kesertaannya dalam asuransi akan

terjamin oleh tingkat besarnya rasio minimum modal yang dipunyai

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
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(Budiarjo, 2015) yang menunjukkan hasil pengaruh yang positif terhadap

ROA.

H1 : Rasio Solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas (ROA) pada asuransi jiwa di Indonesia.

2. Kecukupan Investasi dan Pengaruhnya tehadap Profitabilitas

Perusahaan asuransi bekerja untuk memperoleh laba pastinya

melakukan kegiatan investasi menggunakan dana yang diperoleh dari

pembayaran premi oleh nasabah. Hasil dari kegiatan investasi tersebut

digunakan untuk pembayaran klaim pada tertanggung dan kegiatan

operasional perusahaan selain modal.

Menurut Patington (1989) mengemukakan bahwa,

profitabilitas(laba) menjadi faktor yang penting dalam

mempertimbangakan manajemen kebijakan deviden, begitu halnya dengan

investasi berdasar dari aktiva bersih. Aktiva bersih adalah aktiva

operasional dikurangi dengan depresiasi/penyusutan aktiva tetap yang

diperhitungkan. Menurut Aziz dan Nadir (2015), mengatakan bahwa

investasi merupakan jumlah pendapatan yang didapatkan dari keuntungan

ataupun kerugian yang disebabkan menurunnya nilai invetasi pada suatu

periode tertentu. Maka dari hal tersebut, dalam melakukan kegiatan

investasi memerlukan dana yang besar pula jadi, semakin besar investasi

yang dilakukan maka profitabilitas akan menurun karena adanya

pengalihan arus perputaran dana.
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H2 : Rasio Kecukupan Investasi berpengaruh negative terhadap

Profitabilitas asuransi jiwa di Indonesia.

3. Hasil Perimbangan Investasi terhadap Pendapatan Premi dan

Pengaruhnya terhadap Profitabilitas

Rasio hasil perimbangan Investasi terhadap Pendapatan Netto

merupakan gambaran seberapa besar tingkat pengembalian dana yang

digunakan untuk berinvestasi dimana menurut Palupy (2006), perusahaan

asuransi pada dasarnya memiliki kebutuhan penghasilan investasi yang

tinggi dari aset-aset investasi yang mereka miliki. Pengelolaan investasi

yang baik dapat meminimalisir tingkat resiko investasi yang dapat

ditoleransi oleh perusahaan dengan hasil investasi yang sesuai, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kinerja laba-rugi perusahaan. Maka dari

hasil tersebut, dapat diketahui jika dana yang digunakan untuk investasi

besar maka diharapkan profitabilitas akan meningkat pula dari hasil

investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Agustin, dkk 2016) yang menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh

signifikan terhadap laba.

H3 : Hasil Perimbangan Invetasi terhadap profitabilitas (ROA)

berpengaruh positif pada asuransi jiwa di Indonesia.

4. Beban dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas

Beban merupakan gambaran seberapa tinggi pembayaran beban

klaim yang sudah dilakukan yang diakibatkan karena terjadinya kerugian

yang dialami oleh pihak tertanggung. Tingginya rasio ini memberikan

informasi tentang buruknya proses underwriting, dan penerimaan
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penutupan resiko menurut (Detiana 2012). Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Nurbaya, 2018) yaitu menunjukan bahwa

beban klaim memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sehingga

semakin tinggi beban klaim yang diajukan oleh pemegang polis maka akan

memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan asuransi.

H4 : Rasio beban berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada

asuransi jiwa di Indonesia.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas maka, diperoleh kerangka pikir dalam

penelitian ini yang dirumuskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka dalam penelitian ini diduga :

1. Solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada

perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia tahun 2015-2017

2. Kecukupan Investasi berpengaruh negative signifikan terhadap Profitabilitas

pada perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia tahun 2015-2017

Profitabilitas
Perimbangan Hasil Investasi

dengan Pendapatan

Solvabilitas

Kecukupan Investasi

Beban
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3. Hasil Perimbangan Investasi dengan Pendapatan berpengaruh positif

signifikan terhadap Profitabilitas pada perusahaan Asuransi Jiwa di

Indonesia tahun 2015-2017

4. Beban berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas pada

perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia tahun 2015-2017.


