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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan 

dengan kemajuan perekonomian akan memunculkan kekhawatiran manusia 

akan adanya risiko yang terjadi pada mereka, seperti risiko yang dapat 

membahayakan diri, harta benda, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak heran jika 

pada saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang 

menawarkan manfaat-manfaat yang menjanjikan. Usaha perasuransian sebagai 

salah satu lembaga keuangan non-bank menjadi semakin penting peranannya. 

Hal ini dikarenakan selain kegiatan usahanya yang memberikan proteksi kepada 

masyarakat, asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana yang 

bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan 

asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalannya. Jenis perusahaan perasuransian dapat 

dibagi menjadi dua kategori yaitu asuransi kerugian (non life insurance) dan 

asuransi jiwa (life insurance). Asuransi kerugian meliputi beberapa 

perlindungan seperti perlindungan terhadap risiko kebakaran, perlindungan 

terhadap risiko pengangkutan, dan lain-lain yang tidak termasuk perlindungan 

risiko kebakaran dan risiko pengangkutan. Misalnya, perlindungan terhadap 

kendaraan, perkreditan, kecelakaan diri, pencurian uang dan sebagainya. Pada 
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tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi jiwa juga dibutuhkan 

untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah 

satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 

Perasuransian, asuransi kerugian (umum) adalah perusahaan yang memberikan 

jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang 

tidak pasti. Di Indonesia usaha asuransi umum dalam praktinya dibagi atas 

asuransi kebakaran, asuransi transportasi, dan asuransi aneka. Asuransi aneka 

meliputi asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, yang dalam 

pengangkutan, uang dalam penyimpanan, kecurangan, dan lain-lain.    

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada 

tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Diharapkan 

dengan semakin berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia yang juga 

akan meningkatkan premi nasional, maka akan semakin berkembang pula 

pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya. 

Berdasarkan Statitistik Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba 

bersih perusahaan asuransi umum mengalami penurunan mencapai 9 persen, 

yaitu dari Rp 6,34 triliun pada 2015 menjadi hanya Rp 5,76 triliun pada akhir 

tahun lalu. Pada bisnis asuransi umum, premi bruto meningkat hanya 10 persen. 

Angka ini jauh dari ekpekstasi pelaku usaha yang berkisar 15-20 persen. Selain 
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itu, pertumbuhan pendapatan underwriting diikuti juga dengan peningkatan 

beban underwriting (cnnindonesia.com.2017). Fenomena ini menunjukkan 

bahwa besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan asuransi dilihat dari 

pendapatan premi yang diterima perusahaan dan hasil underwritingnya.  

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Laba Asuransi Umum 2012-2016 

Sumber: www.ojk.go.id (dalam bentuk triliun rupiah) 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat laba bersih asuransi 

umum tahun 2012-2015 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2016 laba 

bersih asuransi umum mengalami penurunan dari Rp 6,57 triliun tahun 2015 

menjadi Rp 5,69 triliun. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri 

Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani meskipun laba industri 

asuransi nasional menurun namun kinerja industri asuransi masih dalam kondisi 

sehat. Adapun penurunan laba disebabkan karena menurunnya investasi. 

(askrida.com) 
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Fenomena lainnya adalah berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum 

(AAUI), pendapatan premi asuransi umum tahun 2016 tercatat sebesar Rp 61,9 

triliun, tumbuh hanya 5,1% dibanding 2015 yang mencapai Rp 58,9 triliun. Di 

sisi lain, sepanjang tahun 2016 klaim yang dicairkan industri asuransi umum 

justru menurun hingga 5,6% dari Rp 28,7 triliun mencapai Rp 27,1 triliun 

(cnnindonesia.com.2017). Menurut Sastri (2017), pada perusahaan asuransi 

faktor-faktor yang digunakan untuk melihat apakah memiliki pengaruh terhadap 

laba diantaranya adalah pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi, 

dan Risk Based Capital. Hal ini untuk mengetahui komponen-komponen mana 

dari laporan keuangan tersebut yang berpengaruh terhadap laba sehingga 

perusahaan dapat meninjau lebih lanjut kinerjanya agar mendapat laba yang 

optimal. 

Pendapatan premi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pihak 

tertanggung atas imbalan jasa dari perlindungan yang diberikan pihak 

penanggung sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Pendapatan 

premi yang diterima perusahaan tidak hanya menjadi profit perusahaan tetapi 

sebagian juga merupakan kewajiban perusahaan di masa mendatang. Sebagian 

dari premi harus dicadangkan perusahaan sebagai cadangan premi sehingga bila 

di masa yang akan datang terjadi klaim maka perusahaan tidak kesulitan 

membayarnya. Sudah jelas diketahui bahwa pos pendapatan premi dalam 

laporan laba rugi akan meningkatkan perolehan keuntungan perusahaan 

asuransi. 
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Hasil underwriting adalah nilai yang didapat dengan menghitung 

selisih antara pendapatan underwriting dan beban underwriting. Pendapatan 

underwriting perusahaan asuransi dapat diperoleh dari pendapatan premi bruto, 

premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan premi yang belum menjadi 

pendapatan. Sedangkan beban underwriting dapat diperoleh perusahaan asuransi 

dari pengeluaran klaim atau manfaat asuransi, klaim reasuransi, kenaikan atau 

penurunan kewajiban manfaat polis masa depan dan kenaikan atau penurunan 

estimasi klaim. 

Hasil investasi diperoleh dari penanaman modal dengan melakukan 

diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan bagi hasil yang optimum. 

Pada dasarnya hasil investasi adalah penghasilan dari portofolio investasi aktiva 

perusahaan asuransi. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan asuransi 

untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada mencukupi kebutuhan akan 

dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil 

investasinya untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan 

kepada tertanggung. 

Risk Based Capital merupakan rasio kecukupan modal terhadap risiko 

yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai 

kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya (Rina, 2011).  

Beban klaim merupakan biaya yang dikeluarkan pihak penanggung 

sebagai tanggung jawab atas perlindungan yang diberikan kepada pihak 

tertanggung sesuai dengan risiko yang telah dipertanggungkan sebelumnya. 
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Tingginya jumlah beban klaim mengindikasikan banyaknya dana yang 

dikeluarkan untuk menanggung klaim dan manfaat kepada pihak tertanggung. 

Jika jumlah beban klaim lebih tinggi dibandingkan pendapatan premi, maka 

sudah jelas bahwa pada laporan keuangan perusahaan bisa saja menunjukkan 

jumlah negatif pada pos laba atau mengurangi perolehan keuntungan 

perusahaan. 

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pengamat 

keuangan karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasikan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Unsur-unsur dalam pembentukan laba 

adalah pendapatan, beban atau biaya. Laba dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis, yaitu laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih 

setelah pajak. Pengukuran laba bukan saja penting untuk menentukan prestasi 

perusahaan tetapi juga penting sebagai informasi bagi pembagian laba dan 

penentuan kebijakan investasi. Oleh karena itu, tujuan pelaporan laba adalah 

memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap laporan keuangan seperti investor, stakeholder, pemasok, kreditur, 

pelanggan, karyawan, dan masyarakat (Lukman, 2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marwansyah dan Utami (2017) 

menemukan bahwa dari hasil uji koefisien korelasi secara parsial diperoleh 

pengaruh yang signifikan antara hasil investasi dan pendapatan premi terhadap 

laba, sedangkan beban klaim memiliki hubungan yang siginifikan terhadap laba. 

Sementara hasil penelitian Fikri (2009) menunjukkan bahwa pendapatan premi 

dan beban klaim berpengaruh negatif terhadap laba asuransi jiwa. Hasil 
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penelitian Septianawati (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan antara pendapatan premi terhadap laba PT Asuransi Jiwasraya.  

Berdasarkan fenomena dan hasil dari penelitian terdahulu yang 

berbeda-beda maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Marwansyah & Utami (2017) 

yang melakukan penelitian tentang “Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, 

dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian di Indonesia.” 

Adapun perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian yaitu hasil 

underwriting dan Risk Based Capital (Sastri, 2017), serta menggunakan periode 

tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya pada 

perusahaan asuransi di Indonesia, sedangkan objek pada penelitian ini yaitu 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Berdasarkan uraian di atas, memotivasi untuk dilakukan penelitian 

kembali dengan judul penelitian yaitu “PENGARUH PENDAPATAN 

PREMI, HASIL UNDERWRITING, HASIL INVESTASI, RISK BASED 

CAPITAL DAN BEBAN KLAIM TERHADAP LABA PERUSAHAAN 

ASURANSI UMUM DI INDONESIA TAHUN 2012-2016.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa masalah yang ingin dikaji oleh peneliti, diantaranya adalah: 

1. Apakah pendapatan premi berpengaruh terhadap laba pada perusahaan 

asuransi umum di Indonesia tahun 2012-2016? 

2. Apakah hasil underwriting berpengaruh terhadap laba perusahaan 

asuransi umum di Indonesia tahun 2012-2016? 

3. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi 

umum di Indonesia tahun 2012-2016? 

4. Apakah Risk Based Capital berpengaruh terhadap laba pada 

perusahaan asuransi umum di Indonesia tahun 2012-2016? 

5. Apakah beban klaim berpengaruh terhadap laba pada perusahaan 

asuransi umum di Indonesia tahun 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi terhadap laba 

perusahaan asuransi umum di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh hasil underwriting terhadap laba 

perusahaan asuransi umum di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap laba perusahaan 

asuransi umum di Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Risk Based Capital terhadap laba 

perusahaan asuransi umum di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh beban klaim terhadap laba perusahaan 

asuransi umum di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi para akademisi, dapat memberikan sumbangan pemikiran, ide, 

atau gagasan untuk menambah literatur atau bahan. 

b. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

laba usahanya dengan melihat dan mengkaji seberapa besar 

pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi, risk based 

capital, beban klaim dapat mempengaruhi peningkatan/penurunan laba 

setiap tahunnya dari berbagai perusahaan umum di Indonesia. 

c. Bagi masyarakat, sebagai bahan untuk memberikan informasi 

mengenai asuransi dan berbagai jenis manfaat dalam memberikan 

perlindungan yaitu perlindungan jiwa, kesehatan, material, dan lainnya 

dimasa yang akan datang serta keuntungan yang didapatkan dalam 

melakukan asuransi. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru 

yang belum diketahui sebelumnya. Selain itu, diajukan sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar strata satu (S1). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang fenomena atau masalah yang akan 

diteliti, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Sehingga mampu 

memberikan alur bagaimana proses awal ide pembentukan 

penelitian tersebut. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan definisi, konsep, teori-teori, dan referensi yang 

bersumber dari buku, skripsi, dan jurnal. Berisikan kajian-kajian 

terdahulu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, berisikan 

kerangka pemikiran, definisi konsep, konsep operasional, variabel 

penelitian, dan hipotesis yang disesuaikan dengan masalah 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari skripsi ini, 

yaitu  menjelaskan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan 

data, metode pemilihan sampel, jenis dan metode penelitian, 

metode analisis dan pengolahan data, metode pengumpulan data 

dan pedoman penulisan. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pembahasan dan analisis data yang menguraikan 

tentang deskripsi yang terdiri dari pengolahan data statistik laporan 

keuangan perusahaan asuransi umum di Indonesia dari tahun 2012-

2016, perangkat penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran, jawaban, serta hasil dari masalah yang diteliti. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau 

rekomendasi tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang 

akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian. 
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