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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Grand Theory 

Teori Signal (Signaling Theory) adalah teori yang membahas tentang 

naik turunnya harga dipasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, 

sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan para 

investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi 

kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam 

menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau 

melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “wait and see” atau 

tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil 

tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu yang 

tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk 

menghindari timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang 

belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya (Fahmi, 2014:21). 

Bagi investor atau calon investor informasi yang mencerminkan 

kondisi suatu perusahaan sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk memilih investasi yang tepat dipasar 

saham agar dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Hal 

ini dapat terlihat pada kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi 

keuangan yang baik dapat terlihat melalui laba yang selalu dihasilkan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang selalu menghasilkan laba akan dapat 
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meminimalkan kemungkinan risiko yang akan terjadi bagi investor dalam 

memilih investasi. 

Pengumuman informasi berupa laporan keuangan dan laporan analisis 

kondisi keuangan dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai 

prospek yang baik dimasa datang (good news) sehingga investor atau calon 

investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian 

pasar akan bereaksi yang tercermin dalam harga saham. 

2.1.2 Asuransi 

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang usaha 

pereasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992), “Asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima 

premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan’’. Yang dimaksud 

“penanggung’’ dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang 

memenuhi ketentuan UU No. 2/1992 (Latumaerissa, 2012:448). 

Adapun pengertian asuransi menurut KUHD (Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang) pasal 246 adalah “ Asuransi atau pertanggungan adalah 

suatu perjanjian, yang mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 
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tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa 

yang tak tentu”. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 

unsur, yaitu : 

1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang 

premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-

angsur. 

2. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar 

sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus 

atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang 

mengandung unsure tak tentu. 

3. Suatu peristiwa (accident) yang tak tentu (tidak diketahui 

sebelumnya). 

4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian 

karena peristiwa yang tak tentu (Fahmi, 2014:202). 

Selanjutnya Pasal 21 UU No. 2/1992 menjelaskan bisnis atau bidang 

usaha perasuransian sebagai berikut. “Usaha asuransi yaitu usaha jasa 

keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan 

premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat 

pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena 
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suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya 

seseorang’’(Darmawi, 2006:4). 

Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi dari asuransi, yaitu : 

1. Menurut Prof. Mehr dan Cammack, asuransi adalah alat sosial untuk 

mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai 

unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual 

mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang 

dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 

2. Menurut Molengraaff, asuransi adalah persetujuan dengan mana satu 

pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung 

untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, 

karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum 

tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk 

membayar premi (Fahmi, 2014:203). 

A. Manfaat Asuransi 

1) Memberikan rasa aman dan perlindungan 

2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil 

3) Memberi kepastian 

4) Sarana menabung 

5) Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko 

6) Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung 

7) Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress 

8) Jaminan kredit 
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9) Sebagai media perencanaan keuangan, baik keuangan pribadi 

ataupun perusahaan (Rivai, 2007:1005). 

B. Prinsip-Prinsip Asuransi 

1) Insurable Interest 

Merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan 

suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara 

hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan 

dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. 

2) Utmost Good Faith (Itikad baik) 

Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah berdasarkan 

kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai 

seluruh informasi baik materil maupun immateril. 

3) Indemnity (Ganti rugi) 

Artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah 

terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian 

tersebut. 

4) Proximate Cause 

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan 

terjadinya suatu peristiwa secara berantai dan intervensi kekuatan 

lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan 

independen. 
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5) Subrogation 

Merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi 

kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang 

mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu 

peristiwa kerugian. 

6) Contribution 

Suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak 

penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang 

sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang 

tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing 

penanggung belum tentu sama besarnya. 

C. Risiko Asuransi 

Dalam pertanggungan asuransi terdapat berbagai jenis risiko yang 

dihadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu 

pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. 

Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian 

usaha pertanggungan asuransi sebagai berikut : 

1) Risiko Murni 

Artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau 

dengan kata lain hanya ada peluang merugikan dan bukan suatu 

peluang keuntungan. Contoh : rumah mungkin akan terbakar. 
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2) Risiko Spekulatif 

Artinya risiko dengan terjadinya 2 kemungkinan yaitu peluang 

untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. 

Contohnya : perjudian, investasi saham, dan lain sebagainya. 

3) Risiko Individu 

a. Risiko pribadi; risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh 

keuntungan akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan 

pekerjaan atau mati. 

b. Risiko harta; risiko kehilangan harta apakah dicuri atau rusak 

yang menyebabkan kerugian keuangan. 

c. Risiko tanggung gugat; risiko yang disebabkan apabila kita 

menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. 

D. Polis Asuransi 

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara 

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang 

peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik 

pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi 

perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara 

hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak 

tertanggung memiliki jaminan dan bukti otentik yang dapat digunakan 

oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung 

mengabaikan tanggung jawabnya. Polis asuransi juga berfungsi 
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sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Polis asuransi 

memuat hal-hal sebagai berikut :  

1. Nomor polis 

2. Nama dan alamat tertanggung 

3. Uraian risiko 

4. Jumlah pertanggungan 

5. Jangka waktu pertanggungan 

6. Besar premi, bea materai, dan lain-lain 

7. Bahaya-bahaya yang dijaminkan 

8. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor 

ditambah dengan nomor polis, nomor rangka (chasis), dan 

nomor mesin kendaraan. 

E. Penggolongan Asuransi 

Menurut Undang-Undang No. 2/1992 tentang usaha 

perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi : 

1) Asuransi Kerugian 

Bentuk ini, sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan 

memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, 

pencurian, asuransi laut, dan lain-lain. Jenis asuransi kerugian seperti 

yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang 

Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan 

usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas 

kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada 
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pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini 

tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan 

reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah : 

1. Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, 

kecelakaan kapal terbang, dan lainnya. 

2. Asuransi pengangkutan meliputi :  

a. Marine Hul Policy yaitu pertanggungan seperti mesin, 

peralatan kapal, dan lain sebagainya. 

b. Marine Cargo Policy yaitu pertanggungan atas barang-

barang yang dikirim melalui kapal. 

c. Freight yaitu pertanggungan atas biaya angkut transportasi 

laut. 

3. Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam 

asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi 

kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya. 

2) Asuransi Jiwa 

Merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan 

penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

3) Reasuransi 

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam 

pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

asuransi kerugian (Kasmir, 2013:263-267). 
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2.1.3 Laba Asuransi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laba adalah kenaikan 

manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Menurut 

pendekatan secara sintatik, laba didefinisikan sebagai selisih antara 

pendapatan dan beban. Laba dianggap telah timbul bila terjadi kenaikan 

nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi (Yadiati, 

2007:91). 

Dilihat dari bentuknya, laba dapat dibedakan atas : 

1. Laba operasi/ laba kotor/ Earning Before Interest and Tax (EBIT) 

Adalah pendapatan operasi untuk satu periode akuntansi dikurangi 

seluruh biaya operasi, yang mencakup harga pokok produksi. 

2. Laba bersih/ Earning After Tax (EAT) 

Adalah laba operasi ditambah pendapatan bunga dikurangi biaya 

non operasi seperti biaya bunga dikurangi pajak penghasilan 

(Khotimah, 2014). 

Dari sudut pandang perusahaan sebagai entitas, laba dimaknai sebagai 

imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti 

laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya. Secara konseptual laba 

mempunyai karakteristik umum sebagai berikut : 

1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas 
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2. Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu (periode) sehingga harus 

diidentifikasi kemakmuran awal dan akhir 

3. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang 

menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan 

(Suwardjono, 2014). 

Laba dilaporkan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaporan keuangan.  

Adapun informasi tentang laba perusahaan digunakan sebagai berikut : 

1) Sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian. 

2) Sebagai pengukur prestasi manajemen. 

3) Sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 

4) Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. 

5) Sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

6) Sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

7) Sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. 

Perencanaan keuntungan atau laba merupakan proses perencanaan 

keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan asuransi harus 

memiliki kinerja keuangan yang bagus sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan itu sendiri. Profitabilitas 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.  
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Dalam hal ini peneliti menggunakan ROE (Return On Equity). 

Indikator ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana investasi yang 

dilakukan para pemegang saham di suatu perusahaan mampu memberikan 

return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan. ROE mewakili 

profitabilitas dengan permasalahan dalam bisnis asuransi mengenai 

besarnya permodalan yang sangat penting. 

Menurut Costa Carol (2007:11), Modal mencerminkan nilai investasi 

yang dimasukkan ke perusahaan untuk memulai kegiatannya. Modal 

merupakan keputusan keuangan yang berhubungan dengan komposisi 

utang, saham, preferen dan saham biasa yang harus digunakan oleh 

perusahaan untuk menjalankan usahanya dengan tujuan untuk mendapatkan 

laba. Tujuan perusahaan mendapatkan laba itu sendiri agar dapat menutupi 

kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. 

Return On Equity digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu (Hanafi, 2009:82). 

Rumus ROE sebagai berikut : 

     Laba Bersih 

ROE =                         x  100% 

    Modal Saham 

2.1.4 Penerimaan Premi Asuransi 

Menurut Soeisno Djojosoedarso (2008:121), Premi adalah 

pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas 

pengalihan risiko kepada penanggung. Premi merupakan faktor yang sangat 

penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung. 
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Premi asuransi bagi peserta atau tertanggung secara umum bermanfaat 

untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan 

kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan 

terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. 

Sedangkan bagi perusahaan atau penanggung, premi berguna untuk 

menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang 

dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, 

yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan 

operasional perusahaan (Soemitra, 2010:247-277). 

Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan 

tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila 

kemungkinan terjadinya risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung 

tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi dari 

pada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil. Selain 

itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu uang 

yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi 

sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan didalam polis 

asuransi (Triandaru, 2006:183). 

Tarif premi harus memadai agar perusahaan mempunyai cukup dana 

untuk membayar manfaat polis. Premi harus pula wajar sehingga setiap 

pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang 

ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan. 
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Faktor-faktor berikut turut dipertimbangkan dalam menghitung tarif premi 

asuransi, antara lain : 

1. Investment Earning (Pendapatan Investasi) 

Merupakan dana yang diperoleh perusahaan asuransi dari 

investasi premi yang diterimanya. 

2. Biaya 

Semua biaya yang timbul dari penerbitan polis asuransi dan 

pengoperasian perusahaan asuransi (Khotimah, 2014). 

Untuk melihat tingkat premi yang diterima dapat menggunakan rasio 

penerimaan premi. Penerimaan premi adalah jumlah pendapatan premi dari 

penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. 

Rasio ini digunakan untuk melihat kekuatan modal sendiri terhadap risiko 

dari tertanggung (Dhaniati, 2011). Rasio ini dihitung dengan rumus : 

               Pendapatan Premi Neto   x  100% 

Rasio Penerimaan Premi =       

                         Modal Sendiri 

2.1.5 Beban Klaim Asuransi 

Menurut PSAK No. 28, klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau 

yang menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi 

(ceding company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian. 

Mutmainnah (2015) menjelaskan, klaim merupakan sejumlah biaya yang 

dikeluarkan pihak penanggung atas dasar pertanggungjawaban terhadap 

pihak tertanggung yang telah melakukan perjanjian sesuai dengan bentuk 
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penanggulangan risiko dan tarif premi yang telah diberlakukan sebelumnya 

oleh kedua belah pihak. 

Klaim yang dikemukakan oleh Khotimah (2014) adalah sebuah 

permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran 

berdasarkan ketentuan perjanjian. Dengan klaim peserta asuransi dapat 

memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian pertanggungan untuk 

mendapatkan manfaat atas suatu kerugian. 

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa klaim 

merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh pihak penanggung 

sebagai pertanggungjawaban atas permintaan resmi dari pihak tertanggung 

untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian akibat 

terjadinya suatu kerugian. 

Umumnya, seseorang atau sistem yang menangani klaim akan 

menentukan apakah informasi yang diserahkan atas suatu klaim telah sesuai 

dengan pertanggungan yang tercantum dalam suatu polis yang berlaku atau 

tidak, sehingga orang atau sistem tersebut dapat mengambil keputusan 

untuk menyetujui atau menolak klaim. Rasio yang dapat dipergunakan yaitu 

rasio beban klaim. 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 (Mutmainnah, 2015). Rasio ini memberikan gambaran 

mengenai pengalaman klaim (loss ratio) yang terjadi serta kualitas usaha 
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penutupannya terhadap pendapatan premi asuransi (Dhaniati, 2011).Rasio 

dihitung dengan rumus : 

         Beban Klaim        x 100% 

Rasio Beban Klaim =      

          Pendapatan Premi Neto 

2.1.6 Risk Based Capital (RBC) 

Risk Based Capital merupakan suatu metode perhitungan batas 

minimum solvabilitas yang mempertimbangkan berbagai macam risiko yang 

dihadapi perusahaan asuransi yang mencakup : 

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan 

b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan proyeksi 

kewajiban 

c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam 

setiap jenis mata uang asing 

d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan klaim yang 

diperkirakan 

e. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan asumsi hasil investasi 

aktual yang diperoleh 

f. Ketidakmampuan pihak reasuradur memenuhi kewajiban 

membayar klaim, dan deviasi lainnya yang timbul dari pengelolaan 

kekayaan dan kewajiban (Sendra, 2009:23) 

Pemerintah sebagai badan pengatur (regulator) mewajibkan setiap 

perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat 

solvabilitas perusahaan dengan menggunakan metode Risk Based Capital 
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(RBC). Perhitungan Risk Based Capital ini digunakan oleh pemerintah 

sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi (Mutmainnah, 2015). 

Dengan berdasarkan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, penerapan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan 

asuransi adalah sebagai berikut : 

1) Besar kecilnya aktiva yang diperkenankan yang dimiliki oleh 

perusahaan asuransi tersebut. Dalam dunia asuransi di kenal istilah 

aktiva yang diperkenankan dan aktiva yang tidak diperkenankan. 

2) Besar kecilnya kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi 

yang bersangkutan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki maka 

akan menurunkan tingkatsolvabilitas perusahaan asuransi yang 

bersangkutan. 

3) Besar kecilnya modal yang disetor oleh perusahaan asuransi yang 

bersangkutan (Budiarjo, 2015). 

Risk Based Capital dapatmenunjukkan kriteria bahwa perusahaan 

tersebut dalam keadaan sehat dan terjamin atau tidak. Terkadang ukuran 

Risk Based Capital yang telah memenuhi standarnya sering dijadikan salah 

satu alat promosi untuk menarik minat masyarakat agar membeli polisnya 

(Nurfadila, 2015). 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK/2003 

tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi, pemerintah telah menetapkan perusahaan asuransi di Indonesia 
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saat ini wajib memiliki nilai Batas Tingkat Solvabilitas (RBC) minimal 

120%. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, 

semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut. Hal ini berarti 

perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain 

terutama dalam masalah penyelesaian dan pembayaran klaim. Risk Based 

Capital dihitung dengan membandingkantingkat solvabilitas terhadap batas 

tingkat solvabilitas minimum (Dhaniati, 2011). Rumus untuk menghitung 

RBC adalah : 

Tingkat Solvabilitas                 x 100% 

RBC = 

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 

Dengan menggunakan rumus RBC yang tepat dan akurat dapat 

mendorong industri asuransi terus meningkatkan kemampuan manajemen 

risiko, memperkenalkan teknik penilaian risiko secara lebih komprehensif, 

mendorong market discipline melalui penyempurnaan aspek transparansi 

informasi keuangan, konvergensi antara regulatory dan economic capital, 

meningkatkan kualitas pengawasan, dan memperluas kesetaraan dalam 

persaingan antar asuransi dengan menciptakan level playing field sesuai 

standar internasional (Mutmainnah, 2015). 

2.2 Pandangan Islam Tentang Masalah Yang Diteliti 

2.2.1 Asuransi dalam Pandangan Islam 

Asuransi secara syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) dalam Fatwa 

DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara 

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’  
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yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 

melalui perikatan yang sesuai sayariah. 

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang 

melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan 

datang. Hal ini sangat menarik, mengingat kemungkinan adalah suatu 

ketidakpastian (uncertainty). Mengantisipasi sesuatu yang masih berupa 

kemungkinan bisa jadi bagi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang 

sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi yang lain mungkin 

sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang 

mungkin ditimbulkannya. 

Karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, sebagian 

melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam islam karena 

mengandung unsur-unsur gharar, maysir, dan riba didalamnya. Namun 

sebagian yang lain berpendapat bahwa unsur-unsur yang haram dalam 

asuransi bisa dihilangkan sehingga praktik asuransi dapat diterima oleh 

islam. Oleh karenanya, praktik asuransi modern mendapat sambutan yang 

beragam di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menolak 

perjanjian asuransi dengan alasan-alasan tertentu, sebagian yang lain 

menerimanya dengan argumentasi tertentu pula. 

Pada umumnya, alasan-alasan para ulama yang menentang praktik 

asuransi antara lain: 



 30 

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-

mata (maysir). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran telah 

mengharamkan perjudian yang disebutkan didalam ayat berikut :             

           ٍْْ اْْلَْسََلوْ  ِرْجسْ  ِي َٔ ََْصابْ   اْْلَ َٔ ْيِسزْ   ًَ اْن َٔ زْ   ًْ ا اْنَخ ًَ ا إََِّ ٍَْ آَيُٕ  َٓا انَِّذي  يَا أَيُّ

                                      *ٌَْ ٕ ِ ْ نََعهَّك ىْْ ت ْفهِح  ٌِْ فَاْجتَُِبٕ  ْيطَا انشَّ مِْ  ًَ    َع

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, 

berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan”. (QS. Al Maidah: 90) 

2. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti (gharar). 

3. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk 

merendahkan iradat Allah. 

4. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak 

mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya 

sampai ia mati. 

5. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh 

tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. 

6. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam islam. 

Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut : 

        *ٌٕ قُوا ّللاََّْ َلَعلَُّكمْ  ت ْفهِح  ۖ ْ َواتَّ اََْلْ  هٕ  بَاْتَأْك  َضاَعفَتًْأَْضَعافًاْانزِّ اْ يُّ ٍَْآَيُٕ  نَِّذي َٓاْيَا   أَيُّ

    * ٌَْ ٕ  ً ْىْت ْزَح س َٕلْْنََعهَّك  انزَّ َٔ َْ اَّْللاَّ أَِطيعٕ  َٔ *ْ ٍَ اْانَُّاَرْانَّتِيْأ ِعدَّْثْنِْهَكافِِزي اتَّقٕ  َٔ  
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api 

neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan 

rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Ali imran : 130-132) 

Oleh karenanya, sebagian ulama dapat menerima kehadiran asuransi 

dengan menghilangkan unsur gharar, maysir dan riba (Soemitra, 2009:245-

253). 

2.2.2 Laba dalam Pandangan Islam 

Laba secara bahasa ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan 

atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter 

atau ekspedisi dagang. Tujuan didalam perdagangan dalam arti sederhana 

adalah memperoleh laba atau keuntungan. Namun yang jadi permasalahan 

adalah apakah ada jaminan bahwa ketika seseorang berdagang maka ia akan 

untung terus dan tidak mengalami kerugian sama sekali. Tentu ini adalah 

suatu hal yang sulit dan hampir mustahil untuk didapatkan. Namun sebuah 

firman allah didalam surat Fathir ayat 29 dan 30 menjelaskan mengenai 

perdagangan yang menguntungkan. 

ىْْْ ْ ِسّزاًْ               ا َرَسْقَُا  ًَّ ا ِي َْفَقٕ  أَ َٔ الةَْ  ٕا انصَّ أَقَاي  َٔ  ِْ ٌَْ ِكتَابَْ َّللاَّ ٍَْ يَْتهٕ  ٌَّْ انَِّذي  إِ

                 ٍْْ يَِشيَدْ ىْْ ِي َٔ َٕرْ ىْْ  فِّيَٓ ىْْ أ ج  َٕ رَْ * نِي  ٍْْ تَبٕ  ٌَْ تَِجاَرةًْ نَ ٕ َعالَِيَْ يَْزج  َٔ  
 

                                                 * رْ  َشك ٕرْ  ِّْ إََِّّ ْ َغفٕ   فَْضهِ



 32 

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah, mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang 

Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan 

rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan 

menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Mensyukuri.” (QS. Fathir: 29-30) 

Pada ayat diatas Allah menggambarkan yakni perdagangan yang tiada 

akan disesali oleh siapapun pedagangnya, karena tiada kerugian sama sekali 

didalamnya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa keuntungan yang 

ingin diraih bukan hanya berupa materi, namun juga berupa ganjaran dan 

bonus pahala disisi Allah, dan mereka pasti akan mendapatkannya 

(www.arrefahiyah.com). 

Dalam salah satu hadits yang berkaitan dengan laba juga menjelaskan 

bahwa “Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan 

menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga 

seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya 

sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya”. (HR Bukhari dan Muslim) 

Dalam hadits ini, Rasulullah mengumpamakan seorang mukmin 

dengan seorang pedagang, maka seorang pedagang tidak bisa dikatakan 

beruntung sebelum dia mendapatkan modal pokoknya. Begitu juga halnya 

seorang mukmin tidak bisa mendapatkan balasan atau pahala dari amalan-

amalan sunnahnya kecuali ia telah melengkapi kekurangan-kekurangan 
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yang tedapat pada amalan fardhunya. Dari hadits di atas diketahui bahwa 

laba itu ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. 

(kismawadi.blogspot.co.id) 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Judul penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan 

dalam menyusun arah penelitian. Kajian teori yang telah dipilih sebagai landasan 

penelitian yang telah dikemukakan diatas, sebagian besar merupakan tinjauan 

teori dari hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ali Fikri 

(2009) 

Pengaruh 

Premi, 

Klaim, Hasil 

Investasi, dan 

Underwriting 

Terhadap 

Laba 

Perusahaan 

Asuransi 

Jiwa Syariah 

Mubarakah 

Premi, 

Klaim, Hasil 

Investasi, dan 

Underwriting

, Laba 

Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa yang 

paling efektif dalam 

peningkatan laba 

perusahaan asuransi jiwa 

syariah diperoleh dari 

hasil underwriting dan 

hasil investasi, 

sedangkan variabel premi 

dan klaim memberikan 

nilai negatif dalam 

persamaan regresi karena 

variabel tersebut tidaklah 

memberikan kontribusi 

positif terhadap laba 

2 Fitriani dan 

Apriani 

(2009), 

Tinjauan 

Empiris 

Terhadap 

Rasio 

Solvabilitas, 

Likuiditas, 

Hasil penelitian dari 

rasio-rasio yang 

digunakan menjelaskan 
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Kinerja 

Industri 

Asuransi 

Yang Go 

Public di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Profitabilitas, 

Stabilitas 

Premium 

bahwa kinerja keuangan 

industri asuransi yang go 

public di Bursa Efek 

Indonesia periode 2004-

2008 menunjukkan 

dalam keadaan yang baik  

3 Rina Dhaniati 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh 

RBC, Rasio 

Underwriting

, Rasio Hasil 

Investasi, 

Rasio 

Penerimaan 

Premi, Dan 

Rasio Beban 

Klaim 

Terhadap 

Laba 

Perusahaan 

Asuransi 

Kerugian 

Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

RBC, Rasio 

Underwriting

, Rasio Hasil 

Investasi, 

Rasio 

Penerimaan 

Premi, Dan 

Rasio Beban 

Klaim, Laba 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

secara parsial RBC, rasio 

hasil investasi, rasio 

penerimaan premi, rasio 

beban klaim berpengaruh 

terhadap jumlah laba. 

Sedangkan rasio 

underwriting tidak 

berpengaruh terhadap 

jumlah laba. Kemudian 

secara simultan, RBC, 

rasio underwriting, rasio 

hasil investasi, rasio 

penerimaan premi, dan 

rasio beban klaim secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

laba Perusahaan Asuransi 

Kerugian yang terdaftar 

di BEI 

4 Aditya Fadlin 

dan Rachma 

Fitriati 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Risk Based 

Capital , 

Penerimaan 

Premi, 

Underwriting

, dan Beban 

Klaim 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Risk Based 

Capital , 

Penerimaan 

Premi, 

Underwriting

, Beban 

Klaim, dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa risk 

based capital , 

penerimaan premi, 

underwriting, dan beban 

klaim memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas 

perusahaan asuransi 

kerugian dengan ROA 

sebagai indikatornya 



 35 

Asuransi 

Kerugian 

(2006-2011)  

5 Agung Eko 

Supriyono 

(2013) 

Pengaruh 

Risk Based 

Capital 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada 

Perusahaan 

Asuransi  

Syariah 

Risk Based 

Capital, 

Profitabilitas 

(ROA dan 

ROE) 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa Risk 

Based Capital tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap Profitabilitas 

pada Perusahaan 

Asuransi Syariah 

6 Husnul 

Khotimah 

(2014) 

Pengaruh 

Premi, 

Klaim, Hasil 

Investasi dan 

Underwriting 

Terhadap 

Laba 

Perusahaan 

Asuransi 

Syariah Pada 

PT. Asuransi 

Kerugian 

Sinarmas 

Cabang 

Syariah 

Periode 

2008-2012 

Premi, 

Klaim, Hasil 

Investasi, 

Underwriting

, Laba 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial hanya 

variabel premi dan hasil 

investasi yang 

berpengaruh terhadap 

laba. Sedangkan secara 

simultan variabel premi, 

klaim, hasil investasi dan 

underwriting bersama-

sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

laba pada perusahaan 

asuransi kerugian PT. 

Sinarmas Cabang 

Syariah 

7 Arrum Dika 

Setia 

Ningrum 

(2014) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaru

hi Return On 

Equity pada 

Perusahaan 

Asuransi 

Umum 

Risk Based 

Capital 

(RBC), 

Solvency 

Margin Ratio 

(SMR), 

Investment 

Yield Ratio 

(IYR), 

Technical 

Reservers 

Ratio (TRR), 

Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa 

secara parsial SMR dan 

TRR memiliki pengaruh 

signifikan, sedangkan 

RBC, IYR dan PGR 

tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROE. 

Kemudian secara 

simultan variabel SMR, 

TRR, RBC, IYR dan 

PGR memiliki pengaruh 
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dan Premium 

Growth Ratio 

(PGR) dan 

Return On 

Equity (ROE) 

terhadap ROE pada 

perusahaan asuransi 

umum. 

8 Mutmainnah 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendapatan 

Premi, Beban 

Klaim, Hasil 

Underwriting

, Cadangan 

Teknis, dan 

Risk Based 

Capital 

Terhadap 

Laba Pada 20 

Perusahaan 

Asuransi 

Umum Di 

Indonesia 

Periode 

2009-2013 

Pendapatan 

Premi, Beban 

Klaim, Hasil 

Underwriting

, Cadangan 

Teknis, Risk 

Based 

Capital, Laba 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pendapatan premi, beban 

klaim, hasil 

underwriting, cadangan 

teknis, dan risk based 

capital berpengaruh 

signifikan terhadap laba 

perusahaan asuransi 

umum 

9 Nency Olivia 

Suleman 

(2015) 

Pengaruh 

Premi, 

Klaim, 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Aset Pada 

PT. Allianz 

Life 

Indonesia 

Periode 

2007-2013 

Premi, 

Klaim, 

Investasi, 

Pertumbuhan 

Aset 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial klaim dan 

investasi berpengaruh 

sedangkan premi tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan aset. Secara 

simultan premi, klaim 

dan hasil investasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

aset pada PT. Allianz 

Life Indonesia 

Sumber : Data Olahan 2017 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

     

  

          (H1)    

     

         (H2) 

    

          (H3) 

 

 

                                                                  (H4) 

             (Variabel Independen)                                         (Variabel Dependen) 

Sumber : Data Olahan 2017 

2.5 Hipotesis Penelitian 

2.5.1 Pengaruh Penerimaan Premi terhadap Laba 

Menurut Soeisno Djojosoedarso (2008:121), Premi adalah 

pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas 

pengalihan risiko kepada penanggung. Dalam perusahaan asuransi premi 

sebagai salah satu sumber pendapatan. Semakin besar premi yang diterima 

perusahaan asuransi, maka semakin banyak dana yang di investasikan, 

semakin banyak dan yang di investasikan, maka semakin besar pula peluang 

Penerimaan Premi (X1) 

Beban Klaim (X2) Laba (Y) 

Risk Based Capital (X3) 
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keuntungan yang akan diperoleh perusahaan (Ghofar, 2012). Tingkat jumlah 

premi yang dibayarkan oleh nasabah sesuai dengan resiko yang di tanggung. 

Semakin tinggi resiko maka akan semakin besar jumlah premi yang di 

bayarkan oleh nasabah. Jika jumlah premi yang diterima perusahaan 

meningkat maka pendapatan akan meningkat pula. Ketika pendapatan premi 

meningkat dan dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan, maka akan 

berpengaruh terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Untuk mengukur tingkat premi yang diterima digunakan rasio 

penerimaan premi. Penerimaan premi adalah jumlah pendapatan premi dari 

penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. 

Dalam penelitian Rina Dhaniati (2011) menyatakan bahwa rasio penerimaan 

premi berpengaruh signifikan positif terhadap laba perusahaan asuransi. Jika 

nilai rasio penerimaan premi meningkat maka akan menaikkan jumlah laba 

yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian hipotesis ini adalah : 

H1 = Penerimaan Premi berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

2.5.2 Pengaruh Beban Klaim terhadap Laba 

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. 

Tingginya jumlah beban klaim mengindikasikan banyaknya dana yang 

dikeluarkan untuk menanggung klaim dan manfaat kepada pihak 

tertanggung (Mutmainnah, 2015). Meningkatnya kemampuan perusahaan 

asuransi dalam membayar beban klaim akibat terjadinya suatu bencana 
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membuktikan bahwa kinerja suatu perusahaan asuransi baik, karena 

kenaikan rasio beban klaim dapat menaikkan pendapatan premi dimasa yang 

akan datang sehingga mampu memperoleh keuntungan atau laba yang 

diharapkan (Fitriani dan Apriani, 2009). Dalam penelitian yang dilakukan 

Aditya dan Rachma (2013) menyatakan bahwa rasio beban klaim 

berpengaruh signifikan positif terhadap laba perusahaan asuransi. Dengan 

demikian hipotesis ini adalah : 

H2 = Beban Klaim berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

2.5.3 Pengaruh Risk Based Capital terhadap Laba 

Risk Based Capital digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Rasio 

kesehatan RBC menginformasikan tingkat keamanan finansial atau 

kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

asuransi kerugian sebesar 120%. Perusahaan yang mencapai RBC 120% 

akan selalu dalam posisi untuk selalu mampu membayar kewajibannya, 

khususnya klaim.Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan 

asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut (Dhaniati, 

2011). 

RBC bukan merupakan suatu tujuan, melainkan “cara” menuju 

pengembangan suatu sistem pengawasan keuangan perusahaan asuransi 

yang lebih sehat dengan berbasis kepada risiko, idealnya perusahaan 

asuransi yang dikategorikan sehat (solvent) juga berpengaruh pada 
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perolehan profit atau keuntungannya. Kondisi finansial yang sehat akan 

meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan itu sendiri (Yuliani, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah (2015) 

menyatakan Risk Based Capital memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap laba. Dengan demikian hipotesis ini adalah : 

H3 = Risk Based Capital berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

2.5.4 Pengaruh Penerimaan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based 

Capital  terhadap Laba 

Penerimaan premi adalah jumlah pendapatan premi dari penjualan 

polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. Semakin 

besar premi yang diterima perusahaan asuransi, semakin banyak dana yang 

di investasikan, maka semakin besar pula peluang keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan. Dalam penelitian Rina Dhaniati (2011) menyatakan 

bahwa rasio penerimaan premi berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

perusahaan asuransi. 

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. 

Meningkatnya kemampuan perusahaan asuransi dalam membayar beban 

klaim akibat terjadinya suatu bencana membuktikan bahwa kinerja suatu 

perusahaan asuransi baik, karena kenaikan rasio beban klaim dapat 

menaikkan pendapatan premi dimasa yang akan datang sehingga mampu 

memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan. Hasil penelitian Aditya 
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dan Rachma (2013) menyatakan bahwa beban klaim berpengaruh signifikan 

positif terhadap laba. 

Risk Based Capital digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. 

Besarnya rasio kesehatan RBC menunjukkan kondisi finansial perusahaan 

tersebut dalam keadaan yang sehat, sehingga akan meningkatkan 

keuntungan atau laba perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Mutmainnah (2015) menyatakan Risk Based Capital memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap laba. Dengan demikian hipotesis ini adalah : 

H4 = Penerimaan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based Capital 

berpengaruh signifikan positif terhadap laba 


