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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhani, dkk (2015). Penelitian

menggunakan data laporan keuangan tahun 2013. Objek penelitian dilakukan

pada perusahaan asuransi go public di bursa efek Indonesia. Kesimpulan

pada penelitian ini menggambarkan bahwa semua perusahaan memiliki

kinerja keuangan yang sangat baik karena memiliki ROA lebih besar dari

standar rata – rata rasio yang telah di tetapkan yaitu 1,25%. Artinya semua

perusahaan memanfaatkan asset yang dimiliki secara efisien untuk

memperoleh laba secara maksimal.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fatkurrohmah, dkk (2015),

penelitian menggunakan data tahun 2011-2013. Objek penelitian yaitu

perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan penurunan yang tercermin pada Solvency Ratio. Hal ini dapat

diketahui bahwa keuangan perusahaan asuransi mengalami masalah dalam

menanggung risiko yang tinggi akibat tingginya premi, namun jika dilihat

dari rasio likuiditas keuangan perusahaan asuransi cukup mampu memenuhi

kewajibannya. Hasil kinerja Premium Stability Ratio menunjukkan bahwa

kurangnya kestabilan operasi pada perusahaan asuransi yang ditunjukkan
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pada terjadinya kenaikan/penurunan yang tajam pada premi neto dari tahun

ke tahun.

Ketiga, Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan

oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah, dkk (2015), menggunakan

data tahun 2011-2013. Objek penelitian pada PT Asei Reasuransi Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah sangat

baik. Hasil analisis rasio keuangan dan Risk Based Capital menunjukkan

bahwa semua rasio memenuhi batas normal, kecuali rasio pengembalian

investasi. Rasio pengembalian investasi perusahaan masih di bawah batas

minimal, meski kinerja keuangan perusahaan sangat baik karena hasilnya

cenderung memenuhi standar, beberapa rasio keuangan perusahaan memiliki

kelemahan dimana presentasenya mendekati batas normal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015),

menggunakan data tahun 2012-2014. Objek penelitian ini yaitu perusahaan

BUMN Asuransi yang go public.Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kinerja keuangan perusahaan BUMN asuransi secara keseluruhan tergolong

baik dan tidak ada rasio yang bernilai negative. Analisis rasio terbaik yaitu

pada PT Asuransi Jiwasraya dan yang terendah pada PT Asuransi Ekspor

Indonesia, dan Risk Based Capital tertinggi pada PT Asuransi Jasa Raharja.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai analisis rasio yang baik,

tidak memiliki nilai risk based capital yang tinggi.
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Kelima, hasil Kirmizi dan Agus (2011), menggunakan data tahun

2000-207. Objek penelitian pada perusahaan asuransi umum di Indonesia.

Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan tidak adanya pengaruh secara

signifikan antara pertumbuhan modal sendiri terhadap rasio risk based

capital (RBC), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara asset terhadap

rasio RBC, terdpatpengaruh negatif secara signifikan antara modal terhadap

premi neto, selain itu terdapat pengaruh positif antara asset terhadap premi,

tetapi rasio RBC tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan premi neto dan

hasil penelitan juga menunjukkan bahwa rasio RBC tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap ROE.

B. Tinjauan Teori

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana

maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239).

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur prestasi yang telah

diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam periode tertentu. Pada

umumnya alat analisis yang digunakan dalam kinerja keuangan adalah

rasio keuangan.
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2. Tujuan dan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja diperlukan untuk perbaikan kegiatan

operasional agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja

keuangan berupa pengkajian secara kritis menghitung, mengukur,

menginterprstasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada

periode tertentu.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut

munawir (2013:31) yaitu:

a. Mengetahui tingkat likuiditas, yang menunjukkan kemampuan suatu

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

b. Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan

jangka panjang jika perusahaan likuidasi.

c. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas

utang tepat pada waktunya.

d. Mengetahui tingkat stabilitas yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menjalankan usahannya dengan stabil yang diukur

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar

utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya.
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3. Faktor-faktor Penentu Kinerja Keuangan

Menurut (Munawir, 2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

a. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya

pada saat ditagih.

b. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut

dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka

panjang.

c. Rentabilitas atau profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

d. Stabilitas ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban

bunga dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara

teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

4. Model Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu dengan

menggunakan analisa laporan keuangan perusahaan asuransi yang
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bersumber dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

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

perusahaan reasuransi. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan

perusahaan asuransi dan reasuransi meliputi:

a. Tingkat Solvabilitas

Tingkat Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk

memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada

dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Rasio ini

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan

perusahaan dalam menanggung resiko yang ditutup.

Tingkat Solvabilitas = Aset yang Diperkenankan – Kewajiban

Hasil dari perhitungan selisih asset yang diperkenankan dengan

kewajiban minimal 120% dari MMBR. Apabila hasilnya sama dengan

MMBR atau lebih dari MMBR maka perusahaan dikatakan mampu

mendukung risiko yang mungkin akan timbul.

b. Cadangan Teknis

Cadangan teknis adalah dana yang harus disisihkan untuk

memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis. Rasio

ini digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan besarnya kewajiban

teknis yang diperlukan.
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Technical Ratio =

Tidak ada batas normal untuk rasio cadangan teknis, tetapi perlu

diperhatikan tinggi rendahnya rasio ini apakah memberikan indikasi

yang baik atau tidak. Apabila terlalu rendah dikhawatirkan cadangan

teknis yang dibentuk perusahaan tidak mencukupi untuk membayar

kewajibannya di masa mendatang. Sebaliknya, apabila terlalu tinggi

menunjukkan portofolio usaha kurang merata.

c. Kecukupan Investasi

Kecukupan investasi adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur hasil yang dicapai dari investasi yang dilakukan dan untuk

mengetahui kualitas dari investasi tersebut.

Investment Yield Ratio =

Kecukupan investasi memiliki batas minimum yaitu Rp.

200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Hasil perhitungan harus

diatas batas minimum untuk mengetahui kualitas hasil investasi.

d. Ekuitas

Ekuitas adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi

perusahaan atau hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan

kekayaan bersih.
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Equity = Jumlah Aktiva – Kewajiban

Hasil dari perhitungan harus memiliki ekuitas minimal Rp.

100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

e. Dana Jaminan

Dana jaminan adalah asset perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka

melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta

dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dilikuidasi.

Dana Jaminan = 2% x cadangan atas PAYDI + 5% x cadangan premi

untuk selain PAYDI + cadangan premi yang bukan

merupakan pendapatan

Perusahaan wajib membentuk dana jaminan paling rendah 20% dari

ekuitas minimum.

f. Perhitungan MMBR

Perusahaan asuransi juga wajib menghitung Modal Minimum

Berbasis Risiko (MMBR) untuk mengetahui tingkat kesehatan

keuangan, oleh karena itu perusahaan harus menganalisis sesuai Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2016, berisikan

tentang perhitungan Modal Minimum Berbasis Risisko bagi
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Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk menilai kinerja

keuangan perusahaan asuransi. Risiko tersebut meliputi:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kemungkinan adanya

kehilangan atau penurunan nilai asset. Risiko ini menghitung

jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko. Risiko

kredit dapat dihitung dengan:

a) Risiko Kredit Kegagalan Debitur:

Jumlah Dana = ∑( )
Keterangan:

= AYD jenis asset i

= faktor risiko jenis asset i

b) Risiko Kredit Kegagalan Reasuradur:

Jumlah Dana = ∑( )
Keterangan:

= Eksposur Reasuransi untuk reasuradur i

= faktor risiko jenis asset i

Total risiko kredit merupakan penjumlahan dari rumus 1 dan

rumus 2.
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2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakseimbangan antara

proyeksi arus asset dan arus liabilitas yang timbul karena adanya

ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo asset dengan

besar dan saat jatuh tempo liabilitas.

Risiko Likuiditas = ∑4,0% ( ( − ), 0)
Keterangan:

= nilai buku AYD yang jatuh tempo/maturity pada periode i

= faktor risiko jenis asset i

3) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kemungkinan adanya kerugian

akibat terjadinya perubahan harga pasar atas asset perusahaan,

perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat

bunga sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar. Rasio

ini ditinjau dari perubahan harga pasar atas asset perusahaan (PHP)

dan nilai AYD. Risiko pasar dapat dihitung dengan:

a) Perubahan harga pasar atas asset perusahaan:

PHP = ∑( )
Keterangan:

= AYD jenis asset i
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= faktor risiko jenis asset i

b) Perubahan tingkat bunga

PTB = (( - ), 0)

Keterangan:

= faktor PTB

= cadangan premi yang dihitung dengan bunga bebas

risiko

= cadangan premi yang dihitung aktuaris perusahaan

(cadangan premi yang disajikan di laporan posisi

keuangan/neraca)

c) Perubahan nilai tukar mata uang asing30% ( − )
Keterangan:

= nilai buku AYD mata uang i

= nilai buku liabilitas mata uang i

Total risiko pasar merupakan penjumlahan dari rumus 1,

rumus pada table, dan rumus 3.

4) Risiko Asuransi

Risiko asuransi adalah risiko kemungkinan kegagalan

perusahaan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau
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tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi

risiko (underwriting), penetapan premi (pricing) dan atau

penanganan klaim. Risiko asuransi dapat dihitung dengan:

a) Risiko asuransi lebih dari satu tahun

RA = max ((CP* - CP), 0)

Keterangan:

CP* = cadangan premi yang dihitung dengan estimasi terbaik

ditambah margin untuk risiko pemburukan dengan

tingkat

keyakinan kecukupan cadangan premi 95% (company

level)

CP = cadangan premi sesuai laporan posisi keuangan

b) RA kurang dari atau sama dengan satu tahun:

RA = ∑(( - ) )

Keterangan:

= cadangan atas premi yang belum merupakan

pendapatan untuk lini usaha i

= asset reasuransi untuk lini usaha i

= faktor risiko untuk cadangan atas premi yang belum

merupakan pendapatan untuk lini usaha i
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c) RA penyisihan klaim:

RA = ∑(( - ) )

Keterangan:

= cadangan klaim untuk lini usaha i

= asset reasuransi untuk lini usaha i

= faktor risiko untuk cadangan klaim untuk lini usaha i

Total risiko asuransi merupakan penjumlahan dari rumus 1,

2, dan 3.

5) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kemungkinan yang

disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses

intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, atau

adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional

perusahaan, termasuk pengelolaan dana investasi yang bersumber

dari PAYDI. Semakin kompleks sturktur perusahaan, risiko

operasional akan meningkat. Risiko operasional dapat dihitung

dengan:

a) RO Proxy

RO = 1% (BUA – BPL)

Keterangan:



21

BUA = Beban Umum dan Administrasi

BPL = Beban Pendidikan dan Pelatihan

b) Rumus ROPAYDI

ROPAYDI = 1% x Dana Kelolaan PAYDI

Total dari risiko operasional merupakan penjumlahan dari rumus

proxy dan rumus PAYDI.

Total Modal Minimum Berbasis Risko (MMBR) merupakan

penjumlahan dari:

Total Risiko Kredit + Risiko Likuiditas + Total Risiko Pasar +

Total Risiko Asuransi + Total Risiko Operasional

g. Risk Based Capital (RBC)

Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan

tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi

yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian sebesar 120%

Semakin besar rasio kesehatan Risk Based Capital sebuah perusahaan

asuransi, semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut. Dapat

disimpulkan bahwa untuk menilai pencapaian Risk Based Capital,

pada perusahaan asuransi dapat dilihat dari rasio perbandingan antara

Tingkat Solvabilitas yaitu selisih antara kekayaan yang diperkenankan

dan kewajiban yang dicapai perusahaan asuransi kerugian dengan
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Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang berupa risiko kerugian yang

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan

kekayaan dan kewajiban.

Risk Based Capital =

Penilaian tingkat kesehatan asuransi sesuai peraturan otoritas jasa

keuangan nomor 71/POJK.05/2016 adalah sebagai berikut:

a. Tingkat solvabilitas, apabila hasil perolehan rasio >120% dari modal

minimum berbasis risiko (MMBR) maka dinyatakan sehat.

b. Cadangan teknis, apabila hasil perolehan rasio cukup atau tidak terlalu

rendah maupun tidak terlalu tinggi, maka dinyatakan sehat.

c. Kecukupan investasi, apabila hasil rasio >Rp.200.000.000.000 (dua

ratus miliar rupiah maka dinyatakan sehat.

d. Ekuitas, apabila hasil perhitungan >Rp. 100.000.000.000 (seratus

miliar rupiah) maka dinyatakan sehat.

e. Dana jaminan, apabila hasil rasio >20% dari ekuitas minimum maka

dinyatakan sehat.

f. Risk Based Capital, apabila hasil rasio ≥ 120 % mengindikasikan

bahwa kecukupan modal perusahaan untuk menanggulangi risiko

sangat baik dan perusahaan berada pada kondisi sehat.
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C. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dibahas, maka dapat disusun

suatu kerangka pikir yang menggambarkan tentang penerapan perhitungan

analisis kinerja keuangan suatu perusahaan asuransi berdasarkan pada Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2016. Berikut kerangka pikir

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1 menjelaskan agar analisis kinerja keuangan PT Jiwasraya

dapat dilakukan dengan menganalisis 6 aspek berdasarkan Peraturan Otoritas

Operasional Lembaga Keuangan

Pengukuran Kinerja

Tingkat
Solvabilitas

Cadangan
Teknis

Kecukupan
Investasi

Ekuitas
Dana

Jaminan

Analisis Risk Based Capital

Sehat / Tidak Sehat
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Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 dan mengkategorikan kinerja

keuangan PT Asuransi Jiwasraya dalam keadaan Sehat atau Tidak Sehat.


