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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Risiko adalah peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

diinginkan (Brigham dan Houston, 2013:323). Secara rasional, para pelaku 

bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Risiko 

yang timbul tidak hanya menimpa para pelaku bisnis saja, masyarakat biasa 

juga menghadapi munculnya risiko tidak terduga yang dapat menimbulkan 

kerugian. Misalnya bencana alam yang dapat memakan banyak korban, baik 

korban jiwa maupun harta benda. Keadaan ini mengingatkan kita akan 

perlunya asuransi. 

Permintaan asuransi muncul karena umumnya manusia bersifat risk 

averse (tidak suka risiko), sehingga mereka memiliki insentif untuk 

mentransfer risiko (Silvanita, 2009:40). Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi 

utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (risk 

transfer mechanisme), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) 

kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti 

menghilangkan kemungkinan kemalangan (misfortune), melainkan pihak 

penanggung menyediakan pengamanan financial (financial security) serta 

ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung (Latumaerissa, 2012:447). 

Sebagai penanggung risiko, perusahaan asuransi dituntut untuk 

memiliki kesehatan keuangan yang baik, sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan pemerintah yang berlaku. Tingkat solvabilitas menjadi tolak ukur 
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dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Solvabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. 

Dalam perasuransian dewasa ini, solvabilitas menjadi isu utama di 

dalam kebijakan regulator tentang asuransi. Oleh karena itu perusahaan 

asuransi harus melakukan stategi dan teknik dalam mengelolah kerugian 

(losser) agar mencegah terjadinya insolvency. Industri asuransi di Indonesia 

mengalami penurunan jumlah perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, perusahaan asuransi umum 

di Indonesia mengalami penurunan jumlah perusahaan tiap tahunnya, mulai 

dari tahun 2004-2015. Pada tahun 2004 terdapat 107 perusahaan asuransi 

umum, sedangkan pada tahun 2015 hanya terdapat 80 perusahaan 

(www.bps.go.id). Hal ini dapat disebabkan karena ketidak mampuan 

perusahaan asuransi umum mengelolah modal yang mengakibatkan pada 

keadaan insolvency, sehingga regulator melakukan pengawasan yang ketat. 

Jika perusahaan tidak mampu untuk mengelolah usahanya dengan baik, maka 

regulator akan mencabut izin usahanya.  

Pada tahun 2011, sebanyak 21 perusahaan asuransi di Indonesia 

mengalami keadaan insolvency. Perusahaan asuransi yang mengalami keadaan 

insolvency tersebut terdiri dari 8 perusahaan asuransi jiwa dan 13 perusahaan 

asuransi kerugian (Rachmatawarta, 2011). Pada kuartal I tahun 2012 

perusahaan asuransi yang mengalami insolvency bertambah menjadi 31 

perusahaan yang terdiri dari 8 perusahaan asuransi jiwa dan 23 perusahaan 
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asuransi kerugian (Soemardjono, 2012). Menurut Deputi Komisioner Pengawas 

Industri Keuangan Non-Bank OJK Dumoly. F Pardede mengatakan bahwa 

pada tahun 2014, perusahaan yang mengalami insolvency ada 5 perusahaan, 

yaitu terdiri dari 2 perusahaaan asuransi jiwa dan 3 perusahaan asuransi umum 

(Hardiyan, 2014). 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, hal yang diamati 

adalah tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Tingkat solvabilitas perusaha 

anasuransi di Indonesia ditentukan dengan nilai Risk Based Capital (RBC). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang RBC 

diterangkan bahwa perusahaan asuransi tiap tahun wajib menetapkan target 

tingkat solvabilitas paling rendah sebesar 120% dari modal minimum berbasis 

risiko. Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang 

dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin tumbul sebagai 

akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. 

Menurut Witono (2003), perusahaan asuransi yang baik berkewajiban 

untuk menjaga agar kinerjanya selalu baik dan sehat merujuk peraturan yang 

diterapkan pemerintah. Berbagai macam aturan mengenai solvabilitas telah 

diterapkan oleh pemerintah kepada perusahaan asuransi untuk tetap menjaga 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Parameter terbaru untuk mengukur 

solvabilitas perusahaan asuransi adalah Risk Based Capital (RBC). Namun 

perusahan asuransi yang memiliki nilai RBC yang tinggi tidak menjamin 

kinerja yang sehat. 
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Salah satu kewajiban perusahaan asuransi adalah harus mampu 

membayar klaim nasabah yang jumlah dan waktu timbulnya tidak dapat 

diprediksi. Jika nilai RBC perusahaan kecil, dikhawatirkan perusahaan akan 

sulit memenuhi klaim yang terjadi.Klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan 

atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi 

sehubungan telah terjadinya kerugian (PSAK 28). Sedangkan rasio klaim 

merupakan rasio yang mencerminkan pengalaman klaim, serta usaha 

penutupannya (Gulsum dan Umit, 2010). 

Menurut Kasmir (2012:197) rasio profitabilitas adalah rasio yang 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, karena 

menunjukkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, 

terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Laba yang didapat 

perusahaan asuransi dapat menjadi acuan dalam melihat tingkat solvabilitas. 

Usaha memindahkan risiko dari masyarakat ke perusahaan asuransi 

dikenal dengan nama underwriting. Menurut Salim (2007:113), underwriting 

adalah pemilihan risiko yang aman agar perusahaan mendapatkan untung. 

Underwriting merupakan jiwa asuransi karena dapat memberikan karakteristik 

yang berbeda dari lembaga keuangan non-asuransi lainnya. Dengan 

karakteristik yang berbeda tersebut dapat menarik minat masyarakat dan 

tingkat kesehatan perusahaan akan semakin baik. 
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Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap dewasa dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu relatif stabil dan mampu memenuhi 

tingkat solvabilitas yang telah ditentukan. Hal ini dapat menjadi ukuran suatu 

perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memiliki cadangan dana untuk 

menanggung risiko yang terjadi setiap saat yaitu cadangan teknis. Cadangan 

teknis merupakan taksiran sejumlah uang yang disediakan perusahaan asuransi 

untuk memenuhi kewajiban yang diramalkan akan timbul dari penutupan risiko 

yang terdiri dari cadangan premi dan cadangan klaim.. 

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Haan dan Kakes (2010) yang 

mengamati penilaian solvabilitas di Belanda. Dalam penelitian ditemukan 

bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas perpengaruh positif terhadap 

solvabilitas, sedangkan risiko underwriting tidak secara signifikan 

berkontribusi dalam solvabilitas perusahaan asuransi. Berbada dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Afrianto 

(2014), menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap solvabilitas, sedangkan profitabilitas dan risiko underwriting tidak 

mempengaruhi tingkat solvabilitas. 

Penelitian oleh Kleffner dan Lee (2009) yang mengamati penelitian 

solvabilitas di Canada. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa profitabilitas 

(ROA) berpengaruh negative terhadap insolvency. Penelitian yang dilakukan 

oleh Pitselis (2006), menemukan bahwa klaim dibayar, dan risiko underwriting 

berpengaruh positif tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Arifin (2013), menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul: 

“ANALISIS PENGARUH RASIO KLAIM, PROFITABILITAS, 

UNDERWRITING, UKURAN PERUSAHAAN DAN CADANGAN 

TEKNIS TERHADAP TINGKAT SOLVABILITAS PERUSAHAAN 

ASURANSI DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Asuransi Umum 

yang Terdaftar di Direktori Perasuransian Indonesia Tahun 2011-2015)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Maka didasarkan pada penelitian terdahulu, diturunkan research 

queastions dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah rasio klaim berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015? 

2. Apakah profitabilitas pengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015? 

3. Apakah underwriting pengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015? 
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4. Apakah ukuran perusahaan pengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015? 

5. Apakah cadangan teknis pengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh rasio klaim terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015. 

2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap terhadap tingkat 

solvabilitas pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. 

3. Menganalisis pengaruh underwriting terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransiumum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. 
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5. Menganalisis pengaruh cadangan teknis terhadap tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. 

1.3.2Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh rasio klaim, 

profitabilitas, underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan teknis 

terhadap tingkat solvabiltas perusahaan asuransi di Indonesia 

2. Bagi penulis, untuk mempelajari dan memahami mengenai pengaruh 

dari variable-variabel yang diuji terhadap tingkat solvabilitas 

perusahaan asuransi di Indonesia. 

3. Bagi perusahaan, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai 

pengelolaan risiko dan tingkat solvabilitas perusahaan. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi atau 

masukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang 

serupa yaitu perusahaan asuransi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan ini lebih terarah, maka penulis membagi pembahasan 

dalam lima bab. Pada masing-masing bab akan membahas masalah, sebagai 

berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab pertama merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi 

penelitian dan gambaran umum permasalahan yang diangkat. Bab 

ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA  

Bab kedua membahas mengenai telaah pustaka yang diawali dengan 

landasan teori, pandangan islam tentang asuransi, penelitian 

terdahulu, hipotesis penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan 

kerangka pemikiran. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ketiga menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengambilan data, populasi dan 

sampel, mengidentifikasian variabel penelitian serta penjelasan 

mengenai cara pengukuran variabel tersebut. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini terdiri atas simpulan yang berisi penyajian secara singkat 

tentang apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran yang 

merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian ini. 


