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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Asuransi Jiwasraya yang berada di

Jalan Merdeka Barat No. 4 - 6, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dalam arti kesimpulan

dan saran atas hasil penelitian ini hanya dapat di terapkan pada PT Asuransi

Jiwasraya.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Tingkat solvabilitas

Rasio ini untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan

perusahaan dalam menanggung risiko yang ditutup. Hasil rasio ini dapat

menunjukan seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan untuk

mendukung risiko yang mungkin timbul dari asuransi yang ditutupnya.

Semakin tinggi rasio ini berarti perusahaan mampu menanggung risiko

yang mungkin timbul dari kewajiban.
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2. Cadangan teknis

Rasio ini secara kasar dapat mengukur tingkat kecukupan besarnya

kewajiban teknis yang diperlukan. Cukupnya dana kewajiban teknis

membuat kondisi keuangan menjadi solvent. Cukupnya rasio ini berarti

perusahaan mampu menanggung risiko yang mungkin timbul dari

kewajiban.

3. Kecukupan investasi

Rasio hasil investasi memberikan indikasi secara umum  mengenai

kualitas setiap jenis investasi dan mengukur hasil yang dicapai dari

investasi yang dilakukan. Rendahnya rasio ini memberikan informasi

bahwa investasi yang dilakukan kurang tepat, sehingga penempatan

investasi perlu dikaji kembali. Perusahaan asuransi diwajibkan memiliki

jumlah investasi paling sedikit dua ratus miliar rupiah.

4. Ekuitas

Rasio ini menunjukkan kekayaan bersih dari suatu perusahaan.

5. Dana jaminan

Rasio ini menunjukan besarnya asset yang merupakan jaminan

terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan

tertanggung. Perusahaan asuransi wajib membentuk dana jaminan paling

rendah 20% dari ekuitas minimum yang disyaratkan.

6. Perhitungan MMBR
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Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor/SEOJK.05/2016 tentang pedoman perhitungan Modal Berbasis

Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi:

a. Risiko Kredit

Risiko ini menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk

mengantisispasi risiko kegagalan debitur atau pihak lain dalam

memenuhi kewajiban kepada perusahaan dan ketidakmampuan

penanggung ulang (reasuradur) untuk memenuhi kewajibannya

kepada perusahaan asuransi. Tingginya risiko ini menjelaskan

kemungkinan adanya kehilangan dan penurunan nilai asset.

b. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk

mengantisipasi risiko akibat adanya ketidaksesuaian antara besar asset

dan saat jatuh tempo liabilitas. Risiko ini ditinjau dari nilai AYD dan

liabilitas kemudian dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya

(maturity). Tingginya risiko ini menunjukkan semakin besar

ketidakseimbangan antara besar asset dan jatuh tempo liabilitas,

semakin rendah risiko ini menunjukkan semakin kecil

ketidakseimbangan antara besar asset dan jatuh tempo liabilitas.

c. Risiko Pasar

Risiko ini menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk

mengantisipasi risiko perubahan harga pasar atas asset perusahaan,
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perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan tingkat bunga

sebagai dampak dari volatilitas dan likuiditas pasar. Tingginya risiko

ini menunjukkan semakin besar kerugian perusahaan.

d. Risiko Asuransi

Risiko asurasni menghitung jumalh dana yang dibutuhkan untuk

mengantisipasi risiko kegagalan perusahaan memnuhi kewajiban

kepada pemegang polis atau tertanggung. Risiko asuransi dibagi

menjadi tiga yaitu risko asuransi untuk produk asuransi yang

berjangka lebih dari satu tahun dengan syarat kondisi polisnya tidak

dapat diperbaharui kembali, risiko asuransi atas produk ausransi yang

berjangka sampai dengan satu tahun atau lebih dari satu tahun dengan

syarat kondisi polisnya dapat diperbaharui, dan risiko asuransi untuk

penyisihan klaim. Tingginya risiko ini menunjukkan ketidakcukupan

premi perusahaan.

e. Risiko Operasional

Risiko operasional terdiri dari risiko operasional perusahaan proxy dan

risiko operasional PAYDI (jika memiliki PAYDI), risiko ini

menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko

operasional. Semakin komplek struktur perusahaan, risiko operasional

akan meningkat.



28

7. Analisis risk based capital

Metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal

perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajiban.

D. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang berupa laporan

keuangan dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Sumber data yang digunakan

yaitu data yang diperoleh peneliti dari website PT Asuransi Jiwasraya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara

dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder

meliputi data kuantitatif yang berupa laporan keuangan PT Jiwasraya selama

tahun 2013-2018.

F. Teknik Analisis Data

Pengukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi berdasarkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 pasal 2 dan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor/SEOJK.05/2016 adalah sebagai

berikut:
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1. Tingkat Solvabilitas

Tingkat Solvabilitas = Aset yang Diperkenankan – Kewajiban

2. Cadangan Teknis

Technical Ratio =

3. Kecukupan Investasi

Investment Yield Ratio =

4. Ekuitas

Equity = Jumlah Aktiva – Kewajiban

5. Dana Jaminan

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

untuk selain PAYDI + cadangan premi yang bukan

merupakan pendapatan

6. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

a. Risiko Kredit

1) Rumus Kegagalan Debitur Memenuhi Kewajiban

Jumlah Dana = ∑( )
Keterangan:

= AYD jenis asset i

= faktor risiko jenis asset i

2) Rumus Kegagalan Reasuradur Memenuhi Kewajiban

Jumlah Dana = ∑( )
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Keterangan:

= Eksposur Reasuransi untuk reasuradur i

= faktor risiko jenis asset i

Total risiko kredit merupakan penjumlahan dari rumus 1 dan

rumus 2.

b. Risiko Likuiditas

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

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

= faktor risiko jenis asset i

c. Risiko Pasar

1) Rumus Perubahan Harga Pasar Atas Aset Perusahaan

PHP = ∑( )
Keterangan:

= AYD jenis asset i

= faktor risiko jenis asset i

2) Rumus Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing30% ( − )
Keterangan:

= nilai buku AYD mata uang i

= nilai buku liabilitas mata uang i
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3) Rumus 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)

Total risiko pasar merupakan penjumlahan dari rumus 1, rumus

pada table, dan rumus 3.

d. Risiko Asuransi

1) Rumus RA Cadangan Premi 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

2) Rumus RA Cadangan Premi < = Satu Tahun

RA = ∑(( - ) )

Keterangan:
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= 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

3) Rumus RA Penyisihan Kalaim

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.

e. Risiko Operasional

1) Rumus RO Proxy

RO = 1% (BUA – BPL)

Keterangan:

BUA = Beban Umum dan Administrasi

BPL = Beban Pendidikan dan Pelatihan

2) Rumus ROPAYDI

ROPAYDI = 1% x Dana Kelolaan PAYDI
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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

7. Risk Based Capital

Risk Based Capital =


