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BAB III 

LANDASAN TEORITIS 

A. Analisis Laporan Keuangan 

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian 

laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk 

mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan 

usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

pada masa lalu dan sekarang. 

Secara umum tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:
64

 

a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

dicapai untuk beberapa periode. 

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan 

perusahaan saat ini. 
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e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

f. Sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang 

mereka capai. 

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Asuransi Syariah 

Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan asuransi syariah 

yang lengkap terdiri dari: 

a. Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah salah satu laporan 

keuangan yang paling penting dalam menghasilkan keputusan bisnis. 

Terdiri dari dua pos meliputi Aktiva dan Pasiva. Pos aktiva terdiri 

dari satu kelopmpok akun yaitu harta atau asset dan pos pasiva 

terdiri dari dua kelompok akun yaitu kewajiban dan modal atau 

ekuitas. 

b. Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ adalah laporan 

keuangan yang menginformasikan pendapatan yang berasal dari 

premi/kontribusi dan ujroh serta beban berupa pembayaran klaim. Ini 

juga menginformasikan adanya surplus (deficit) pada dana tabarru’ 

dalam periode tertentu. 

c. Laporan Laba Rugi, laporan ini disusun secara sistematis tentang 

kondisi perusahaan tercakup di dalam pendapatan, biaya, serta laba 

atau rugi yang diperoleh yang mengungkapkan bagaimana kinerja 

perusahaan, apakah menghasilkan keuntungan atau kerugian. 



 

 

51 

d. Laporan Perubahan Ekuitas, laporan ini menunjukkan perubahan 

modal disetor, cadangan dan laba ditahan asuransi syariah dalam 

suatu periode tertentu. 

e. Laporan Perubahan Dana Tabarru’, penyajian pada laporan ini 

mencakup pada pos-pos surplus atau deficit periode berjalan, bagian 

surplus yang didistribusikan ke peserta atau pengelola, surplus yang 

tersedia untuk dana tabarri’, saldo awal dan saldo akhir. 

f. Laporan Arus Kas menjelaskan arus kas masuk dan arus kas keluar 

cabang atau asuransi syariah dalam suatu periode tertentu. 

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, penyajian laporan ini 

sesuai dengan PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana zakat, 

penggunaan dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo 

awal dan saldo akhir dana zakat. 

h. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan, disajikan sesuai 

PSAK 101 yang meliputi pos-pos sumber dana kebajikan, 

penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan dana 

kebajikan, saldo awal dan saldo akhir dana kebajikan. 

i. Catatan atas Laporan Keuangan, entitas asuransi syariah menyajikan 

catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dan PSAK 

terkait. 

 

B. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan menurut James C. Van Home merupakan indeks yang 

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu 
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angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Bentuk-bentuk rasio 

keuangan yang umum digunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 

profitabilitas sebagai berikut:
65

 

a. Return on Assets 

Return on Assets merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas 

yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
66

 Rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.
67

 ROA 

menggambarkan besarnya investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, 

dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang 

ditanamkan atau ditempatkan.
68

 

Rumus untuk mencari Retun on Assets dapat digunakan 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata aktiva sebagai 

berikut: 

Return on Assets = 
                

               
 X 100% 
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ROA digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan-

perusahaan multinasional, khususnya jika dilihat dari sudut pandang 

profitabilitas dan kesempatan investasi. ROA sering dipakai manajemen 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja 

operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas 

perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. 

Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. ROA yang negatif disebabkan laba 

perusahaan dalam kondisi negatif atau rugi, hal ini menunjukkan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum 

mampu untuk menghasilkan laba. 

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba 

dengan ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan 

seorang investor sebagai hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi 

biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. 

Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara 

harga penjualan dengan biaya produksi. Laba secara operasional 

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan 

yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang 

berkaitan dengan pendapatan tersebut.
69
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Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun 

bagi pihak luar perusahaan yaitu: 

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang. 

3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4) Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri. 

5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6) Dan tujuan lainnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio Return on Assets yang 

sering dipakai di asuransi syariah yaitu seperti: 

1) rasio beban klaim terhadap premi netto/loss ratio, yaitu untuk 

melihat tingkat kerugian asuransi. 

2) Rasio retensi sendiri, yaitu untuk melihat berapa persentase 

perusahaan dapat menanggung risiko dan modal sendiri. 

3) Rasio underwriting, yaitu untuk mengukur perbandingan antara hasil 

underwriting dengan pendapatan premi, dibutuhkan untuk nasabah 

dapat mengetahui pembagian surplus underwriting, merupakan 

penentu pokok dari posisi laba usaha perusahaan asuransi. 
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4) Rasio beban komisi, untuk mengukur berapa persen biaya komisi 

yang dikeluarkan perusahaan untuk komisi perantara. 

5) Rasio biaya manajemen, untuk melihat efisiensi produk dan channel 

distribusi. 

Selain faktor tersebut, faktor lain yang mempengaruhi Return on 

Assets adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio manajemen aktiva 

terhadap hasil operasi
70

. Namun variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio likuiditas (Cash Ratio) dan rasio solvabilitas 

(Debt to Assets Ratio) karena kedua rasio ini berpengaruh terhadap 

profitabilitas jika dilihat dari segi utang lancar dan utang jangka 

panjangnya.  

a) Pengaruh Cash Ratio (CR) terhadap Return on Assets (ROA) 

Cash ratio merupakan salah satu rasio likuiditas yaitu rasio 

kas yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang yang 

benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Cash 

Ratio (CR) merupakan rasio yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas karena jika semakin tinggi Cash Ratio menunjukkan 

persediaan jumlah uang tunai semakin besar sehingga pembayaran 

kewajiban segera dibayar tidak mengalami kesulitan. Cash Ratio 

yang terlalu tinggi juga akan mengurangi potensi mendapatkan profit 

yang lebih tinggi, karena uang tunai tersebut tidak berputar namun 

mengendap pada kas. Dalam perusahaan, Cash Ratio harus berada 
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pada tingkat yang tepat, sehingga mempunyai kinerja yang baik 

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun untuk 

mempertinggi profit. 

Cash Ratio =
                  

            
 X 100% 

Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50% maka 

keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun kondisi 

rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang 

menganggur atau yang tidak atau belum digunakan secara optimal. 

Sebaliknya apabila rasio kas dibawah rata-rata industri, kondisi 

kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar 

kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari 

aktiva lancar lainnya.
71

 

b) Pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap Return on Assets 

(ROA) 

Debt to Assets Ratio merupakan rasio yang mengukur berapa 

persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang.
72

 Dalam 

dunia bisnis sekarang hampir tidak ada lagi perusahaan yang semata-

mata dibiayai dari modal modal sendiri, tetapi merupakan sesuatu 

yang otomatis didukung dari modal utang seperti dengan melakukan 

pembelian bahan secara kredit yang menimbulkan munculnya utang 
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dagang dan penangguhan pembayaran upah dan pajak yang disebut 

akrual.  

Debt to Assets Ratio untuk setiap perusahaan tentu berbeda-

beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. 

Jika rata-rata industri 35%, Debt to Asset Ratio perusahaan masih 

dibawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh pinjaman. Rumus untuk mencari Debt to Assets Ratio 

dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total aktiva 

sebagai berikut: 

Debt to Assets Ratio = 
                   

                    
 X 100% 

DAR merupakan salah satu rasio keuangan yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas, hal ini sesuai dengan teori bahwa bagi 

kreditor semakin besar rasio menunjukkan peningkatan dari risiko 

berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, 

maka sulit untuk perusahaan memperoleh tambahan pinjaman karena 

dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya 

dengan aktiva yang dimilikinya. Hal ini dapat menurunkan 

profitabilitas (ROA) yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan 

bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu 

ekuitasnya. Secara teoretis, apabila perusahaan dilikuidasi masih 

mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Demikian 

pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai 
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dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio 

perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.
73

 

Alasan peneliti memilih teori di atas yaitu karena teori 

tersebut dinilai relevan dengan kajian peneliti yang nantinya akan 

mendeskripsikan pengaruh CR dan DAR terhadap ROA Asuransi 

Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

 

C. Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Di dalam al-Quran dan al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang 

mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, masalah asuransi 

ini di dalam Islam termasuk bidang hukum “ijtihadiah” artinya untuk 

menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan akal 

pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad.
74

 

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi 

ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Pendapat pertama mengemukakan bahwa asuransi dengan segala bentuk 

perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan Hukum Islam. 

Pendapat ini didukung oleh Sayiq Sabiq (pengarang Fiqh al-

Sunnah), Abdul al-Qalqili (mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-

Qardhawi (pengarang al-Halal wa al-Haram), dan Muhammad Bakhit al-
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Muth’i (mufti Mesir).
75

 Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait 

asuransi syariah. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang 

membolehkan. Ada beberapa alasan yang membuat kalangan ulama 

mengharamkan asuransi: 

a. Asuransi mengandung unsur perjudian. 

b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian. 

c. Asuransi mengandung unsur riba. 

d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak 

bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi 

uang premi yang telah dibayarkan. 

e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar 

dalam praktik riba (kredit berbunga). 

f. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar 

mata uang tidak dengan tunai. 

g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang berarti 

mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa. 

2. Pendapat kedua asuransi dengan segala bentuk dapat diterima dalam 

syariat Islam. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa 

Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah 

Universitas Siria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Kairo), dan 

Abdurrahman Isa pengarang al-Muamalat al-Hasitsah wa Ahkamuha. 
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Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Kairo) menyatakan 

bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang 

menguntungkan masyarakat selama itu tidak ada riba dan Syekh Abdul 

Wahab Kholaf yang juga guru besar Hukum Islam Kairo berpendapat 

bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah.
76

 

Ada ulama yang membolehkan asuransi berdasarkan beberapa 

alasan yang menurut Faturahman Djamil adalah sebagai berikut: 

a. Tidak terdapat nash al-Quran dan Hadist yang melarang asuransi 

syariah. 

b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua 

belah pihak. 

c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak. 

d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang 

terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. 

e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan 

perusahaan asuransi . 

f. Asuransi termasuk syirkah at-ta’awujiyah, yaitu usaha bersama yang 

didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan dana yang 

dikumpulkan merupakan dana tabarru’.
77
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3. Pendapat ketiga asuransi sosial dibolehkan sedangkan asuransi yang 

bersifat komersial tidak dibolehkan/ atau bertentangan dengan syariat 

Islam. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yang 

mana asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua. 

Dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama 

dengan pendapat pertama. 

4. Pendapat keempat asuransi dengan segala jenisnya dipandang syubhat. 

Adapun alasan yang melahirkan pendapat ini disebabkan perjanjian 

asuransi tidak ada dinyatakan secara jelas  tentang kebolehan dan 

ketidakbolehannya di dalam Al-Quran dan Hadist. 

Para ulama Indonesia dalam hal ini menerima asuransi berdasarkan 

hasil Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, atau Tadhamun) adalah usaha 

saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru’ yang memberikan 

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad 

(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah 

yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), 

maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang 

haram dan maksiat.
78

 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah 

(5): 2 
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Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” 


