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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Asuransi 

2.1.1 Definisi Asuransi 

Menurut Undang–Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang dimaksud 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 pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Sedangkan definisi Asuransi menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD), tentang asuransi atau pertanggungan 

seumurnya bab 9 Pasal 246 adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 

suatu peristiwa yang tak terduga. 

Menurut paham ekonomi “Asuransi merupakan suatu lembaga 

keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang 
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dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping 

bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, 

serta asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas 

kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh peristiwa 

yang tidak diduga sebelumnya (fortuitious event)”. 

Dari pengertian-pengertian diatas terdapat pula beberapa istilah 

yang sangat erat kaitannya dengan dunia asuransi, antara lain: 

a) Tertanggung (Insured) 

Pengertian tertanggung (insured) menurut Ludovicus Sensi W, 

(2006,12) adalah tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko 

keuanganya kepada perusahaan Asuransi. 

b) Penanggung (Insurer) 

Menurut Ludovicus Sensi W (2006,12), penanggung adalah pihak 

yang memberikan jaminan atas risiko yang diasuransikan oleh pihak 

tertanggung. 

c) Perusahaan Reasuransi (Reinsurer) 

Secara umum reasuransi dapat diartikan sebagai mekanisme 

pertanggungan yang dilakukan secara bertingkat atas suatu obyek 

Asuransi. 

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1992 bab 2 pasal 2, usaha 

perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha 

asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha asuransi yaitu 

usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat 

melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada 
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anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan 

timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau 

terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Sedangkan usaha 

penunjang usaha asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa 

keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. 

2.1.2 Manfaat Asuransi 

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi 

tertanggung, antara lain:  

a. Rasa aman dan perlindungan (Polis asuransi yang dimiliki oleh 

tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian 

yang mungkin timbul). 

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. 

c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh 

kredit. 

d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. 

e. Alat penyebaran risiko (Risiko yang seharusnya ditanggung oleh 

tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan 

sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan). 

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. 

2.1.3 Prinsip Dasar Asuransi 

Dalam setiap usaha terdapat prinsip dasar yang digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan usaha yang bersangkutan, begitu juga 

usaha asuransi. Menurut Nitisusastro (2013), dalam perjanjian antara 

penjual dengan pembeli asuransi, perusahaan asuransi menganut dan 
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memberlakukan beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi sebagai 

berikut: 

1. Prinsip itikad baik (the utmost good faith): Prinsip ini memiliki arti 

bahwa perjanjian asuransi yang disepakati oleh pihak penanggung 

dan tertanggung, kedua belah pihak harus berlaku jujur. Dalam pasal 

251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebut sebagai berikut: 

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap 

tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, 

betapapun iktikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, 

sehingga seandainya si Penanggung tidak mengetahui keadaan 

sebenarnya perjanjian ini tidak akan ditutup dengan syarat yang 

sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”. Dalam kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang masih terdapat beberapa pasal 

yang mengatur tentang prinsip itikad baik ini, yakni pada pasal 252, 

pasal 276, pasal 277, pasal 281, dan pasal 282. 

2. Prinsip adanya kepentingan (insurable interest): Prinsip ini 

menjelaskan bahwa seseorang yang membeli produk asuransi harus 

memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan yang 

diasuransikan. Secara Yuridis masalah insurable interestdi 

Indonesia tertara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

pasal 250, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan 

untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah 

diadakan pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan 
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itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap bagian yang 

dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan 

memberi ganti rugi”. Pasal ini secara menegaskan bahwa insurable 

interest, merupakan salah satu syarat bagi diadakannya perjanjian 

pertanggungan atau perjanjian asuransi. 

3. Prinsip ganti rugi seimbang (principle of indemnity): Dalam prinsip 

ini dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, apabila 

seorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan 

oleh risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi benar-benar 

terjadi, maka tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar 

kerugian yang dideritanya. Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang mengatur prinsip ganti rugi yang seimbang ini menyatakan 

sebagai berikut: 

“suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau 

kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah 

tersebut. Apabila harga penuh sesuatu barang tidak 

dipertanggungkan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung 

hanyalah diwajibkan menggantikan nya menurut imbangan 

daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang 

tidak dipertanggungkan. Namun demikian, bolehlah para pihak 

memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tidak mengikat harga 

lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa 

barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang 

dipertanggungkan”. Prinsip ganti rugi yang seimbang ini hanya 
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berlaku dalam asuransi umum atau asuransi kerugian dan tidak 

berlaku bagi asuransi jiwa. Oleh karena itu bagaimanapun nilai 

pertanggungan asuransi jiwa tidak sama dengan nilai jiwa 

seseorang, melainkan taksiran nilai ekonomis yang dilekatkan pada 

kemampuan sesorang dalam menciptakan uang pertanggungan. 

4. Prinsip Subrogasi (subrogation): Prinsip subrogasi menjelaskan 

bahwa seorang tertanggung pemegang polis, ketika telah mendapat 

ganti rugi dari penanggung, maka hak untuk menuntut ganti rugi 

dari pihak lain, bila ada, menjadi gugur dan berpindah kepada pihak 

penanggung. Di Indonesia prinsip subrogasi termuat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 284, yang berbunyi: 

“seseorang penaggung yang telah membayar kerugian suatu 

barang yang dipertanggungkan mengantikan si tertanggung dalam 

segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga 

berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si 

tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan 

yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang 

ketiga itu”. 

5. Prinsip Kontribusi (contribution): Prinsip kontribusi merupakan 

prinsip dimana seorang pengusaha yang memiliki aset sangat besar 

mengasuransikan asetnya kepada dua perusahaan asuransi. Bila 

masing-masing perusahaan mengeluarkan polis sendiri-sendiri, 

maka disebut asuransi yang sejalan, atau berjalan serangkai. Namun 

apabila perusahaan asuransi hanya menerbitkan sebuah polis disebut 
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dengan co-asuransi. Prinsip kontribusi ini dimuat Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 271, yang berbunyi sebagai 

berikut: “si penaggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi 

mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya”. 

6. Prinsip mengikuti nasib penanggung asli (follow the fortune of the 

ceding company): Prinsip ini berlaku bagi perusahaan penerima 

pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi asli. Apabila 

perusahaan asuransi yang pertama menerima pertanggungan dengan 

objek pertanggungan yang risikonya bagus, maka demikian juga 

halnya dengan perusahaan reasuransi. Namun sebaliknya, apabila 

perusahaan asuransi asli atau yang pertama menerima 

pertanggungan dengan kondisi risiko yang kurang baik, maka 

demikian pula yang diterima oleh perusahaan reasuransi. 

2.1.4 Penggolongan Asuransi 

1. Menurut Sifat Pelaksanaannya 

a. Asuransi sukarela (Voluntary Insurance)pada prinsipnya 

pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata 

dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya 

risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. 

Asuransi sukarela dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu asuransi 

yang dijalankan pemerintah dan asuransi komersial. 

b. Asuransi wajib merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan 

oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
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pemerintah, misalnya: asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan, 

dan sebagainya (Salim, 2012:43). 

2. Menurut Jenis Usaha Perasuransian 

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 

perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi dua jenis: 

a. Usaha Asuransi 

1) Asuransi kerugian/Umum (nonlife insurance) 

Asuransi kerugian/umum menurut Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam 

penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari 

peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a) Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko 

kebakaran. Kebakaran adalah sesuatu yang seharusnya tidak 

terbakar yang diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-

tiba dan terlepas dari unsur kesengajaan seperti petir, ledakan, 

dan kejatuhan pesawat. 

b) Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (marine 

insurance) penanggung atau perusahaan asuransi 

akanmenjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat 

terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. 

c) Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat 

digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi 
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pengangkutan. Jenisnya antara lain: asuransi kendaraan 

bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam 

pengangkutan dan penyimpanan, kecurangan, dan sebagainya.  

2) Asuransi jiwa (life insurance) 

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan 

asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa 

atau meninggalnya seorang yang ditertanggungkan. Pada prinsipnya 

manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas 

ekonomi yang diakibatkan oleh: kematian, mengalami cacat, 

pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran. Asuransi jiwa 

memberikan: 

a. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. 

b. Santunan bagi tertanggung yang meninggal. 

c. Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh 

meninggalnya seseorang. 

d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun. 

3) Asuransi Kredit (credit insurance) 

Dalam hal ini, asuransi yang dikaitkan dengan dunia perbankan 

dan lebih dititikberatkan pada asuransi jaminan kredit merupakan 

bidang asuransi kerugian (general insurance) yang meliputi: 

a. Asuransi kebakaran (fire insurance) 

b. Asuransi pengangkutan laut (marine insurance) 

c. Asuransi kendaraan bermotor (motor vehicle insurance) 
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Oleh karena itu, asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan 

jasa perbankan terutama dibidang perkreditan yang selalu dikaitkan 

dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak 

yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai 

pemberi kredit. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia 

dipercayakan oleh pemerintah kepada PT Asuransi Kredit 

Indonesia, di mana yang menjadi tetanggung adalah bank-bank 

pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan 

lainnya. 

4) Reasuransi (reinsurance) 

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan 

yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi 

adalah suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung 

menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang 

ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak tertanggung biasa 

disebut sebagai ceding company dan yang menjadi penanggung 

adalah reasuradur. Fungsi reasuransi adalah: 

a. Meningkatkan kapasitas akseptasi 

b. Alat penyebaran risiko. 

c. Meningkatkan stabilitas usaha. 

d. Meningkatkan kepercayaan. 
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b. Usaha Penunjang  

1) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan 

dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi 

asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 

2) Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan 

penyelesaian ganti rugi reasuransi dewan bertindak untuk 

kepentingan, perusahaan asuransi. 

3) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa 

penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang 

dipertanggungkan. 

4) Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan 

aktuaria.  

5) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan 

rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 

2.2 Risiko dan Ketidakpastian 

Risiko adalah peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang tidak 

diinginkan (Brigham dan Houston, 2013:323). Menurut Mulyadi (2013) 

risiko merupakan peristiwa yang terjadi, dimana kejadian tersebut tidak 

dapat diduga sebelumnya yang akibatnya menimbulkan dampak kerugian, 

kerugian yang mana bisa berupa material dan non material. Sedangkan 

menurut Salim (2012:42), risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty 

yang mungkin melahirkan kerugian (Loss). Jadi, Risiko dalam industri 

perasuransian dapat diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial 
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atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian 

ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian 

ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian 

terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Risko dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan 

memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan menimbulkan 

kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. 

b. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua 

kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan 

kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. 

c. Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup 

sehari-hari. Risiko individu dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu risiko 

pribadi (personal risk), risiko harta (property risk), dan risiko tanggung 

gugat (liability risk). 

2.3 Solvabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:79) solvabilitas adalah suatu rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah 

perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. 

Tingkat solvabilitas sebuah perusahaan tidak selalu menggambarkan tingkat 

likuiditasnya, sebagai contoh sebuah perusahaan asuransi yang solvable 

belum tentu likuid dan sebaliknya. 
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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. 

Hal tersebut terus memberi gambaran jelas bahwa setiap perusahaan 

asuransi harus menjaga solvabilitasnya agar tidak mengalami 

insolvency.Terdapat beberapa aspek yang dapat menyebabkan insolvency 

pada perusahaan asuransi diantaranya adalah ketidakcukupan modal, risiko 

investasi yang berlebihan, kerugian bencana dan penurunan nilai asset.Di 

Indonesia tingkat solvabilitas sebuah perusahaan asuransi dihitung 

menggunakan metode Risk Based Capital (RBC) seperti tertera pada 

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan 

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“Kepmenkeu 

424/2003”) Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

Ayat1:“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat 

wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120 % 

(seratus dua puluh perseratus) dari risiko kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban.” 

Ayat 2:“Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak 

memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), namun memilki tingkat solvabilitas 

paling sedikit 100% (seratus perseratus), diberikan 

kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu 

tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” 



 

 

23 
 

 

Hal ini membuat perusahaan asuransi di Indonesia untuk 

meningkatkan kinerjanya agar memenuhi standar yang di telah tentukan. 

Jika sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kriteria diatas, maka 

perusahaan asuransi tersebut dilarang melaksanakan rencana perubahan 

stategis dan pengembangan untuk kelangsungan usahanya. Sebuah 

perusahaan asuransi juga terkadang memasang target perusahaan sendiri 

diatas batas ketentuan yang ada. 

2.4 Risk Based Capital (RBC) 

Risk Based Capital adalah metode yang dikembangkan oleh National 

Asosiasi Asuransi Komisaris (NAIC), perdagangan AS organisasi pada 

tahun 1992, untuk mengukur minimum jumlah modal yang perusahaan 

asuransi harus mendukung secara keseluruhan operasi bisnis.Pengadopsian 

rezim RBC A.S. didorong oleh serangkaian insolvensi perusahaan besar 

yang terjadi pada akhir 1980an dan awal 1990an. NAIC membentuk sebuah 

kelompok kerja untuk melihat kelayakan pengembangan persyaratan modal 

berbasis undang-undang yang berlaku bagi perusahaan asuransi. Rezim 

RBC diciptakan untuk menyediakan standar kecukupan modal yang terkait 

dengan risiko, meningkatkan jaring pengaman untuk perusahaan asuransi, 

seragam di antara negara-negara bagian, dan memberikan wewenang untuk 

tindakan yang tepat waktu. Ini memiliki dua komponen utama: 1) rumus 

modal berbasis risiko, yang menetapkan tingkat permodalan minimum 

hipotetis yang dibandingkan dengan tingkat modal aktual perusahaan, dan 

2) undang-undang model modal berbasis risiko yang memberikan 
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wewenang otomatis kepada asuransi negara Regulator melakukan tindakan 

spesifik berdasarkan tingkat penurunan nilai (www.naic.org). 

Risk-Based Capital (RBC) adalah metode untuk mengukur jumlah 

minimum modal yang sesuai bagi suatu entitas pelaporan untuk mendukung 

keseluruhan operasi bisnis dengan mempertimbangkan ukuran dan profil 

risikonya(www.naic.org). RBC membatasi jumlah risiko yang dapat 

diambil perusahaan. Hal ini membutuhkan perusahaan dengan jumlah risiko 

yang lebih tinggi untuk memiliki jumlah modal yang lebih tinggi.RBC 

dimaksudkan sebagai standar modal peraturan minimum dan belum tentu 

jumlah modal penuh yang ingin dipegang oleh perusahaan asuransi untuk 

memenuhi tujuan keselamatan dan persaingannya. Selain itu, RBC tidak 

dirancang untuk digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri dalam 

menentukan solvabilitas keuangan perusahaan asuransi; Sebaliknya itu 

adalah salah satu alat yang memberi wewenang kepada regulator untuk 

mengendalikan perusahaan asuransi (www.naic.org). 

Sebelum RBC diciptakan, regulator menggunakan standar modal tetap 

sebagai alat utama untuk memantau solvabilitas keuangan perusahaan 

asuransi. Dengan standar modal tetap, pemilik diminta untuk menyediakan 

jumlah minimum modal yang sama, terlepas dari kondisi keuangan 

perusahaan. Persyaratan yang diminta oleh negara berkisar antara $ 500.000 

sampai $ 6 juta dan bergantung pada negara dan bidang usaha yang ditulis 

oleh pembawa asuransi. Perusahaan harus memenuhi persyaratan modal 

dan surplus minimum ini agar diberi lisensi dan menulis bisnis di negara 

bagian. Seiring perusahaan asuransi berubah dan berkembang, menjadi jelas 
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bahwa standar modal tetap tidak lagi efektif dalam menyediakan bantalan 

yang memadai bagi banyak perusahaan asuransi (www.naic.org). 

Formula Modal Berbasis Risiko dikembangkan sebagai alat tambahan 

untuk membantu regulator dalam analisis keuangan perusahaan asuransi. 

Tujuan dari formula ini adalah untuk menetapkan persyaratan modal 

minimum berdasarkan jenis risiko dimana perusahaan terbuka. Model RBC 

terpisah telah dikembangkan untuk masing-masing tipe asuransi utama: 

Life, Property/Casualty, Health and Fraternal. Hal ini mencerminkan 

perbedaan lingkungan ekonomi yang dihadapi perusahaan-perusahaan ini. 

Faktor risiko untuk formula RBC NAIC berfokus pada tiga bidang utama: 

1) Risiko Aset; 2) Risiko Underwriting; dan 3) Risiko Lainnya. Penekanan 

pada risiko ini berbeda dari satu formula ke formula lainnya. Sebagai 

formula generik, setiap eksposur risiko satu perusahaan tidak harus 

ditangkap dalam formula. Rumusnya berfokus pada risiko material yang 

umum untuk jenis asuransi tertentu. Misalnya, risiko suku bunga termasuk 

dalam formula Life RBC karena risiko kerugian akibat perubahan tingkat 

suku bunga merupakan risiko material bagi banyak produk asuransi jiwa 

(www.naic.org). 

Di bawah sistem RBC, regulator memiliki wewenang dan mandat 

undang-undang untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan yang 

bervariasi tergantung pada kekurangan modal yang ditunjukkan oleh hasil 

RBC. Langkah-langkah pencegahan dan perbaikan ini dirancang untuk 

memberikan intervensi peraturan awal untuk memperbaiki masalah sebelum 
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insolvensi menjadi tak terelakkan, sehingga meminimalkan jumlah dan 

dampak buruk dari insolvensi (www.naic.org). 

Rumus RBC NAIC menghasilkan jumlah minimum peraturan modal 

yang harus dipelihara perusahaan agar tidak terjadi tindakan pengatur. Ada 

empat tingkat tindakan yang dapat dipicu oleh perusahaan di bawah rumus: 

tindakan perusahaan, tindakan pengaturan, kontrol resmi dan tingkat 

kontrol wajib. Setiap tingkat RBC memerlukan beberapa tindakan tertentu 

dari pihak regulator, perusahaan, atau keduanya. Misalnya, perusahaan 

asuransi yang melanggar Tingkat Tindakan Perusahaan harus membuat 

rencana untuk memulihkan tingkat RBC-nya. Ini bisa termasuk menambah 

modal, membeli reasuransi, mengurangi jumlah asuransi yang ditulisnya, 

atau melakukan merger atau akuisisi (www.naic.org). 

Sistem NAIC RBC beroperasi sebagai sistem tripwire yang memberi 

wewenang kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan intervensi 

dalam urusan bisnis perusahaan asuransi yang memicu salah satu tingkat 

tindakan yang ditentukan dalam undang-undang RBC. Sebagai sistem 

tripwire, RBC mengingatkan regulator pada perusahaan yang kurang 

berprospek sementara masih ada waktu agar regulator bereaksi cepat dan 

efektif terhadap kerugian yang timbul (National Association of Insurance 

Comisaris, 2016). 

Di Indonesia sendiri Risk Based Capital (RBC) diatur dalam undang-

undang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 

2004 “Rasio kesehatan Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang 

menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu 
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perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi kerugian 

sebesar 120% Semakin besar rasio kesehatan Risk Based Capital sebuah 

perusahaan asuransi, semakin sehatkondisi finansial perusahaan tersebut”. 

Pengertian Risk Based Capital menurut Peraturan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-09/BL/2011 

tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu jumlah minimum 

tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau 

perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dan deviasi 

dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 

Risk Based Capital(RBC) suatu perusahaan asuransi juga modal yang 

harus dijaminkan oleh perusahaan asuransi kepada pemerintah untuk 

menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim asuransi. Jumlah 

dana yang harus dijaminkan ini menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi (“Kepmenkeu 424/2003”) Pasal 2 ayat 1 adalah 

minimal sebesar 120% persentase ini dihitung dari jumlah beban klaim 

terutama dalam kejadian perusahaan bersangkutan bangkrut (collapse). 

Menurut aturan tersebut, perusahaan asuransi setiap tahun wajib 

menetapkan target tingkat solvabilitas. Target tingkat solvabilitas yang 

dimaksud paling rendah sebesar 120% dari modal minimum berbasis risiko. 

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 
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pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) terdiri dari: 

a) Kegagalan pengelolaan kekayaan 

b) Ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban 

c) Ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap 

jenis mata uang 

d) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

diperkirakan 

e) Ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang 

diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang 

diperoleh 

f) Ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban 

membayar klaim. 

Pemerintah sebagai badan pengatur (regulator) mewajibkan setiap 

perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi mengenai tingkat 

solvabilitas perusahaan dengan menggunakan metode Risk Based Capital 

(RBC).Perhitungan Risk Based Capital ini digunakan oleh pemerintah 

sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi. 

a) Ketentuan Pemerintah Mengenai Risk Based Capital 

Ketentuan Risk Based Capital atau Batas tingkat Solvabilitas diatur 

dalam Undang-Undang (UU), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), dan 

Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan mengenai kesehatan keuangan 

perusahaan asuransi kerugian tersebut lebih lanjut diatur pada PP No.63 
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tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No.73 tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pasal 1 ayat (5), yang berbunyi :  

(1) Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat 

solvabilitas. 

(2) Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara kekayaan yang 

diperkenankan dan kewajiban. 

(3) Selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya harus 

sebesar dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan 

kekayaan dan kewajiban. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan yang diperkenankan, 

kewajiban dan risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 

terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai 

Keputusan Menteri. 

 

Ketentuan mengenai Batas Tingkat Solvabilitas yang dimaksud dalam 

PP diatas dalam KMK No.424/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pasal 2 dan 3 KMK 

tersebut menerangkan tentang Batas Tingkat Solvabilitas yaitu bahwa:  

Pasal 2: 

(1) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib 

memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh 

per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 

(2) Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang tidak memenuhi 

ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per 

seratus) diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka 

waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 3 : 

(1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (1) terdiri dari : 

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan, 

b. Ketidak seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban, 

c. ketidak seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam jenis 

mata uang, 
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d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

diperkirakan, 

e. Ketidak cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang 

diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang 

diperoleh, dan 

f. Ketidak mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban 

membayar klaim, 

(2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan 

kekayaandan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

merupakan batas tingkat solvabilitas minimum. 

(3) Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada pedoman yang 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. 

 

Makna angka nilai Risk Based Capital paling sedikit 120% adalah 

bahwa perusahaan tersebut minimal memiliki kekayaan 120% lebih besar 

dari nilai hutang perusahaannya termasuk untuk membiayai setiap risiko 

pertanggungan yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut. Setiap 

perusahaan asuransi wajib menyusun laporan perhitungan Batas Tingkat 

Solvabilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan 

setiap 31 Desember setiap tahunnya. 

b) Faktor-faktor Risk Based Capital 

Dengan adanya UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 

penerapan perhitungan tingkat solvabilitas menjadi semakin bersifat 

konservatif. Menurut Ludovicus Sensi (2006) Faktor-faktor yang 

menentukan tingkat solvabilitas perusahaanasuransi adalah sebagai berikut: 

(1) Besar kecilnya aktiva yang diperkenankan (Admitted Assets) yang di 

miliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Dalam dunia asuransi kita 

mengenal istilah aktiva yang di perkenankan dan aktiva yang tidak 

diperkenankan. 
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(2) Besar kecilnya kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang 

bersangkutan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki maka akan 

semakin menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi yang 

bersangkutan. 

(3) Besar kecilnya modal yang disetor oleh perusahaanasuransi yang 

bersangkutan. 

Komponen perhitungan rasio Risk Based Capital di atas dapat juga 

dihitung dengan prosedur dalam ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER-09/Bl/2011 yang secara 

ringkas sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Perhitungan Risk Based Capital (RBC) 

Uraian Jumlah 

1. Tingkat Solvabilitas   

a. Kekayaan yang diperkenankan  Xxx 

b. Kewajiban  Xxx 

c. Tingkat solvabilitas ( a – b )  Xxx 

2. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)   

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan  Xxx 

b. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan 

nilai kewajiban dalam setiap jenis mata uang  

Xxx 

c. Perbedaan antara beban klaim yang 

diperkirakan dengan beban klaim yang terjadi  

Xxx 

d. Ketidak mampuan reasuradur untuk membayar 

klaim yang terjadi  

Xxx 

e. Jumlah BTSM ( 2a + 2b + 2c + 2d ) Xxx 

3. Kelebihan ( Kekurangan ) Batas Tingkat 

Solvabilitas ( 1c – 2e ) 

Xxx 

4. Rasio Risk Based Capital (dalam %) ( 1c ÷ 2e ) Xxx 

Sumber : Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor PER-09/BL/2011 

2.5 Rasio Klaim 

Rasio klaim merupakan rasio yang mencerminkan pengalaman klaim 

serta kualitas usaha penutupannya (Gulsum dan Umit, 2010). Rasio klaim 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar beban klaim 
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melalui pendapatan premi yang diterima. Beban klaim menggambarkan 

pengalaman klaim (loss ratio) yang terjadi serta kualitas usaha 

penutupannya. Rasio klaim sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari usaha asuransi, serta menjaga likuiditas 

perusahaan. 

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

yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi 

(ceding company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian. Bagian 

klaim yang diterima dari reasuradur merupakan salah satu bentuk 

"pemulihan klaim" (claim recovery). Mulyadi (2013) menambahkan bahwa 

klaim disebut sebagai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung 

kepada penanggung. 

Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan 

asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi, 

polis asuransi adalah suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat 

konsensual (adanya kesepakatan), yang dibuat secara tertulis dalam suatu 

akta antara pihak yang mengadakan perjanjian.Pada akta yang dibuat secara 

tertulis itu dinamakan “polis”.Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian 

pertanggungan yang merupakan bukti tertulis. 

Klaim Asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk 

validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada pihak tertanggung setelah 

disetujui. Tujuan dari klaim asuransi adalah untuk memberikan manfaat 

yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis 

(tertanggung).Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh 
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perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan 

klaim yang harus diperhatikan. 

a) Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan 

klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai 

dengan yang tercatat didalam polis asuransi. 

b) Polis masih berlaku (inforce). Anda harus memastikan juga, bahwa 

polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce/berlaku/aktif. Jadi agar 

polis Anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan Anda melakukan 

pembayaran/transaksi secara rutin. 

c) Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak dalam 

masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya 

perlindungan asuransi. 

d) Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda 

ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis. 

Setelah ketentuan di atas terpenuhi, klaim yang diajukan wajib 

dilengkapi dengan semua persyaratan dan dokumen pelengkap yang 

dibutuhkan, setelah itu klaim baru dapat diserahkan ke perusahaan asuransi 

guna dilakukan proses klaimnya. 

2.6 Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2008) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu 

(Hanafi dan Halim,2014:81). Profitabilitas juga dianggap memberikan 
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gambaran mengenai ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan 

dan pendapatan investasi, dan pada dasarnya penggunaan tingkat efesiensi 

dari perusahaan tersebut. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Andhayani 

(2012), bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. 

Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk 

menilai tingkat profitabilitas yakni terdiri dari, (Kasmir, 2010), Net Profit 

Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return On Assets (ROA) dan 

Earnings Per Share (EPS).Dari keempat rasio tersebut, margin laba kotor 

(gross profit margin) dan marjin laba bersih (net profit margin) 

menggambarkan profitabilitas dilihat dari aspek penjualan.Sedangkan 

tingkat pengembalian atas aktiva (return on assets) dan earning per share 

merupakan rasio yang menggambarkan profitabilitas dilihat dari aspek 

investasi. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan Return 

On Asset (ROA). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

manghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi dan 

Halim, 2014:81). 

Jika dilihat dari segi perusahaan asuransi, profitabilitas merupakan 

salah satu hal yang penting pula untuk menopang kinerja umum perusahaan 

tersebut. Menurut Haan dan Kakes, (2010), Sebuah perusahaan yang 

profitable cenderung memiliki pendanaan internal yang lebih besar dan 
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kuat, hal tersebut akan memudahkan perusahaan untuk menyisihkan 

beberapa dari keuntungannya sebagai penyangga kelangsungan 

perusahaan.Sehingga hal ini menarik kesimpulan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi akan memiliki margin solvabilitas yang lebih 

tinggi pula. 

Perusahaan asuransi yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat 

menjadi sumber pendanaan internal yang berguna untuk menopang di 

dalam pertanggungan atas risiko yang ditanggung (Haan dan Kakes, 2010). 

Jika perusahaan asuransi lebih memilih mempertahankan dan berpegang 

pada keuntungan perusahaan sebagai sumber pendanaan internal di dalam 

proses pertanggungan atas risiko, maka perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi adalah perusahaan yang memiliki solvabilitas yang 

tinggi juga. 

2.7 Underwriting 

Menurut Salim (2012:113), underwriring adalah penilaian risiko yang 

aman agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Underwriting merupakan 

jiwa asuransi karena dapat memberikan karakteristik yang berbeda dengan 

lembaga keuangan non-asuransi lainnya. Dengan kegiatan karakteristik 

yang berbeda tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat dalam 

mengikuti program asuransi dan memberikan keuntungan perusahaan 

karena dengan keuntungan atau laba yang tinggi, maka tujuan dari 

perusahaan asuransi dapat tercapai dan tingkat kesehatan perusahaan akan 

semakin baik. Hasil underwriting merupakan selisih antara pendapatan 

premi dengan beban klaim dan beban komisi serta beban underwriting 
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lainnya. Underwriting ratio mengukur perbandingan antara hasil 

underwriting dengan pendapatan premi. Penerimaan premi dan  

underwriting pada perusahaan asuransi akan mempengaruhi laba yang 

diperolehnya. 

Underwriting menjadi satu unit dalam asuransi yang menilai seberapa 

besar risiko yang ada dalam suatu organisasi ditanggung oleh sebuah 

perusahaan asuransi. Konsep high risk high return dapat disematkan dalam 

hal ini, sehingga semakin tinggi risiko dalam proses underwriting yang 

dihadapi perusahaan maka return yang didapatkan akan lebih besar. Hal 

tersebut dapat menyimpulkan bahwa underwriting dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat keuntungan dari usaha murni perusahaan asuransi. 

Pitselis(2006), menggolongkan risiko underwriting pada perusahaan 

asuransi kerugian menjadi tiga risikoyaitu: 

1. Risiko atas premi yang berhubungan dengan klaim masa depan yang 

timbul selama dan setelah penilaian risiko yang dipertanggungkan. 

2. Risiko cadangan yang bersumber dari dua hal yakni risiko kesalahan 

atas perkiraan secara teknis atas ketentuan risiko yang 

dipertanggungkan dan risiko atas variasi pergerakan nilai klaim 

pembayaran masa depan. 

3. Risiko yang berasal dari peristiwa-peristiwa di luar ketentuan mengenai 

modal berbasis risiko. 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi solvabilitas perusahaan 

asuransi karena ukuran perusahaan juga menunjukkan kekuatan perusahaan 
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asuransi dalam menanggung risiko.Perusahaan asuransi yang memiliki rasio 

modal lebih besar cenderung untuk menanggung lebih banyak kerugian 

(losses) yang ditanggung nasabah daripada perusahaan asuransi yang rasio 

modalnya kecil. Ukuran perusahaan dilihat dari total aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aktiva (asset) yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aktiva yang ada di 

perusahaan tersebut.Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Haan dan Kakes (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap solvabilitas asuransi. 

2.9 Cadangan Teknis 

Menurut Salim (2012:43) cadangan (reserves) merupakan taksiran 

sejumlah uang yang tersedia ditambah dengan jumlah yang akan diperoleh 

dari pembayaran premi neto dan bunga, harus bisa membayar semua klaim 

dengan penuh. Jadi besarnya cadangan ditambah dengan nilai premi neto 

akan diterima harus sama dengan klaim yang akan datang, misalnya, berapa 

besar jumlah yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko para pemegang 

polis dikemudian hari. 

Menurut Nagy dan Cotlet (2011) cadangan teknis adalah taksiran dari 

pembayaran masa depan untuk risiko-risiko yang tercipta di masa lalu 

(untuk asuransi umum) atau untuk yang akan terjadi di masa depan (untuk 

asuransi jiwa) dan nilai dari cadangan teknis seharusnya membolehkan 

pihak penanggung, kapanpun, untuk menghormati perjanjian-perjanjian 

yang timbul dari kontrak asuransi. 
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Definisi menurut kedua pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

cadangan teknis merupakan kesiapan untuk mengantisipasi risiko yang akan 

terjadi kedepannya bagi pihak penanggung dalam menangani kewajiban-

kewajiban yang dapat diramalkan akan terjadi kedepannya. Cadangan 

teknis terdiri atas cadangan premi dan cadangan klaim.Cadangan premi 

mencerminkan bagian premi yang telah diterima di muka namun belum 

diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan karena berkaitan dengan 

sisa masa pertanggungan yang belum berjalan. Cadangan klaim terdiri dari 

utang klaim, perkiraan atas nilai klaim yang sedang dalam proses 

penyelesaian dan perkiraan atas kalim yang telah terjadi tetapi belum 

dilaporkan. 

Menurut PPRI No.73 Tahun 1992 Pasal 14 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perasuransian bahwa cadangan teknis menggambarkan kewajiban 

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang timbul dalam rangka 

transaksi asuransi. Dengan ketentuan pasal ini, perusahaan asuransi 

kerugian harus membentuk cadangan teknis yaitu, Cadangan atas premi 

yang belum merupakan pendapatan (unearned premium reserves), yaitu 

bagian premi dari pertanggungan yang masih berjalan dan Cadangan klaim. 

2.10 Pandangan Islam Tentang Asuransi 

Hakikat asuransi secara islam adalah saling tolong menolong, saling 

bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling membantu penderitaan 

satu dengan yang lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara 

syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu 

yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang 
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meringankan bencana mereka. Allah berfirman dalam SurahAl-Anfaal ayat 

27: 

                      

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah  

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Qs. Al-

Anfaal: 27) 

 

Maka dari itu tidak ada alasan bagi perusahaan asuransi untuk 

menunda ataupun memperlambat pembayaran klaim kepada tertanggung 

karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh 

semua perusahaan asuransi dan yang lebih penting lagi klaim adalah hak 

setiap peserta yang dananya diambil dari tabarru’ semua peserta (Sula, 

2004). Allah berfiman dalam SurahQs. An-Nisaa’: 29: 

                          

             

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu” (Qs. An-Nisaa’: 29) 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah tabel yang berisi rangkuman penelitian terdahulu 

untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut yang disajikan dengan lebih sederhana: 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Pengarang 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Publikasi Alat 

Analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

1 Leo de 

Haan dan 

Jan Kakes 

(2010) 

 

Are Non-Risk 

Based Capital 

Requirement for 

Insurance 

Companies 

Binding? 

Journal of 

Banking & 

Finance 34 

(2010) 

1618-1627, 

Elsevier 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Y : Tingkat 

Solvabilitas 

X1 : Ukuran 

Perusahaan 

X2 : Profitabilias,  

X3 : Reasuransi,  

X4 : Proporsi 

Saham,  

X5 : Risiko 

Underwriting 

X6 : Lini Usaha 

X7 : Harfindahl 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan jumlah 

proporsi saham berpengaruh 

positif terhadap solvabilitas 

perusahaan asuransi. 

Risikounderwriting,lini 

usaha, harfindahl dan 

reasuransi tidak secara 

signifikan 

berkontribusidalamsolvabilit

as perusahaan asuransi. 

Y : Tingkat 

solvabilitas 

 

X: Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilias, 

Risiko 

Underwriting 

2 Muhammad 

Rizza 

Perdana 

Kusuma 

dan Erwan 

Denny 

Arfianto 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, 

Risiko 

Underwriting, Dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Tingkat 

Solvabilitas 

Perusahaan 

Asuransi Di 

Jurnal 

Keuangan 

dan 

Perbankan 

vol.17, 

No.2 Mei 

2013, hlm 

243-252 

Kuantitatif 

Deskriptif- 

analisis 

regresi test 

Y : Tingkat 

Solvabilitas 

(RBC) 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Risiko 

Underwriting 

X3 : Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran 

perusahaanberpengaruh 

terhadap solvabilitas, 

profitabilitas dan risiko 

underwritingtidak 

mempengaruhi tingkat 

solvabilitas 

Y : Tingkat 

Solvabilitas 

(RBC) 

 

X: 

Profitabilitas, 

Risiko 

Underwriting, 

Ukuran 
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Indonesia Perusahaan 

3 Hariandy 

Hasbi 

(2013) 

Sistem Peringatan 

Dini Sebagai 

Pendukung Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Asuransi Syariah 

Jurnal 

Keuangan 

dan 

Perbankan, 

Manajemen 

STIE 

STAN 

Indonesia 

Mandiri 

Bandung, 

Vol 17, No 

2 Mei 

2013. Hlm 

243-252 

Kuantitatif 

Deskriptif 

dan 

Verifikatif 

Y: Risk Based 

capital 

X1:  Rasio 

Perubahan Surplus 

X2:  Rasio Biaya 

Manajemen 

X3: Rasio Piutang 

Premi Terhadap 

Surplus 

Rasio perubahan surplus, 

rasio biaya manajemen dan 

rasio piutang premi terhadap 

surplus secara parsial 

maupun simultan 

berpengaruh singnifikan 

terhadap tingkat solvabilitas 

perusahaan asuransi syariah. 

Y: Risk Based 

capital 

 

4 Anne E. 

Kleffner 

and Ryan 

B.Lee 

(2009) 

An Examination 

P&C Insurer 

Solvency in 

Canada 

Journal of 

Insurance 

Issue, 

Vol.32, No 

1 (Spring 

2009).pp 

52-77 

Regresi 

Logistik 

Y: Insolvency 

X1:Leverage 

X2: Profitability 

X3:  Liability 

X4: Premium 

Growth 

X5: Size 

X6: Loss Ratio 

Leverage, liability, premium 

growth, size dan loss ratio 

berpengaruh positif terhadap 

insolvency, sedangkan  

profitability  (ROA) 

berpengaruh negative 

terhadap insolvency 

Y: Insolvency 

 

X: 

Profitability, 

Size 

 

5 Georgios 

Pitselis 

(2006) 

Risk Based Capital, 

Supervision of 

Solvency and 

Journal 

university 

of Piraeus, 

Kuantitatif-

Model 

cross-

Y: Tingkat 

Solvabilitas 

X1: Total Aset 

Total aset, investasi, klaim 

dibayar, dan risiko 

underwriting berpengaruh 

Y: Tingkat 

Solvabilitas 
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 Cross-Section 

Effect models 

Department 

of Statistics 

& 

Insurance 

Science, 

Vol 29, No 

2(2006) 

section X2: Investasi 

X3: Klaim dibayar 

X4: Risiko 

Underwriting 

positif tingkat solvabilitas 

perusahaan asuransi 

X:Klaim 

dibayar, 

Risiko 

Underwriting 

6 Riani 

Sukma 

Wijaya 

(2014) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Kesehatan 

Keuangan Industri 

Asuransi Kerugian 

Di Indonesia 

Jurnal KBP 

Volume 2- 

No.1, 

Maret 

2014:122-

135 

Kuantitatif-

regresi 

berganda 

Y: Rasio 

Pencapaian 

Solvabilitas 

(RBC) 

X1 : Modal 

X2 : Kekayaan 

yang 

diperkanankan 

X3 : Kewajiban 

X4 : Batas Tingkat 

Solvabilitas 

D1 : Perusahaan 

Swasta Nasional 

dengan Patungan 

D2 : Kecukupan 

Modal Minimum 

Faktor yang signifikan 

mempengaruhi tingkat 

kesehatan perusahan 

asuransi kerugian di 

Indonesia dengan urutan 

sebagai berikut 1) kekayaan 

yang diperkenankan 2) 

kewajiban 3) batas tingkat 

solvabilitas 4) modal, 

sedangkan dua variabel 

dummy tidak mempengaruhi 

secara signifikan 

Y: Rasio 

Pencapaian 

Solvabilitas 

(RBC) 

 

 

7 Ajeng 

Permata 

Putri dan 

Faktor Spesifik 

yang Menentukan 

Kinerja Keuangan 

e-journal 

Manajemen 

Fakultas 

Metode 

panel data 

regression 

Y : kinerja 

keuangan 

X1 : age 

Hasil menunjukkan size 

berpengaruh positif 

sedangkan leverage 

X: size 
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Henny 

Setyo 

Lestari 

(2014) 

Perusahaan 

Asuransi yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Ekonomi 

Universitas 

Trisakti. 

Volume 1, 

No 2 sept 

2014, 

hal:1-20 

X2 : size 

X3 : tangibility 

X4 : leverage 

X5 : loss ratio 

X6 : liquidity 

X7 : premium 

growth 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan age, tangibility, 

liquidity, loss ratio dan 

premium growth secara 

statistik tidak signifikan 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

8 Firman 

Arifin 

(2013) 

Analisis 

Perbandingan 

Rasio Likuiditas, 

Rasio Retansi 

Sendiri, Ukuran 

Perusahaan dan 

Tingkat Kecukupan 

Dana Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Asuransi yang 

Terdaftar Di BEI 

periode 2007-2012 

Jurnal 

Akuntansi, 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Maritim 

Raja Haji 

Ali, vol 1, 

No.3 jan 

2013, hal 1-

10 

Kuantitatif-

regresi 

linier 

berganda 

Y: kinerja 

keuangan 

X1: rasio likuiditas 

X2: rasio retensi 

sendiri 

X3: ukuran 

perusahaan 

X4: tingkat 

kecukupan dana 

Rasio likuiditas dan rasio 

retensi sendiri secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, 

sedangkan rasio ukuran 

perusahaan dan tingkat 

kecukupan dana tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Secara simultan rasio 

likuiditas, rasio retensi 

sendiri, ukuran perusahaan 

dan tingkat kecukupan dana 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

X: ukuran 

perusahaan 
 

9 Ai Fitri 

Nurlatif dan 

Sepky 

Mardian 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Asuransi Syariah 

Di Indonesia: 

Jurnal 

Akuntabilit

as: Jurusan 

Ilmu 

Analisis 

Panel data 

multiple 

Y : kinerja 

keuangan (SOC) 

X1: size 

X2: leverage 

Variabel size, leverage dan 

volume of capital secara 

statistik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

X: size 
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(2016) Surplus On 

Contribution 

Akuntansi, 

Vol 9 (1), 

April 2016, 

page 73-96 

X3: liquidity 

X4: tangibility 

X5: volume of 

capital 

X6: loss ratio 

keuangan (SOC). Sedangkan 

variabel liquidity, 

tangibility, dan loss ratio 

secara statistik tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

(SOC). 

10 Sindi 

Nurfadila, 

Raden 

Rustam 

Hidayat dan 

Sri 

Sulasmiyati 

(2015) 

Analisis Rasio 

Keuangan dan Risk 

Based Capital 

untuk Menilai 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Asuransi (Studi 

pada PT. Asei 

Reasuransi 

Indonesia (Persero) 

Periode 2011-

2013) 

Jurnal 

Administra

si Bisnis 

(JAB), 

Vol.22 

No.1 Mei 

2015 pp 1-

9 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Y: kinerja 

keuangan 

X1: Solvency ratio 

X2: rasio 

profitabilitas 

X3:rasio likuiditas 

X4: rasio stabilitas 

premi 

X5: rasio teknikal 

X6: Risk Based 

Capital 

Hasil analisis rasio 

keuangan dan Risk Based 

Capital menunjukkan bahwa 

semua rasio memenuhi batas 

normal, kecuali rasio 

pengambilan investasi, rasio 

pengambilan investasi 

X: rasio 

profitabilitas,r

asio teknikal 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Haan dan Kakes (2010) yang 

mengamati penilaian solvabilitas di Belanda. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yang terdiri rasio 

klaim, profitabilitas, underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan teknis. 

Variabel rasio klaim dan cadangan teknis diteliti karena belum ada 

penelitian tentang variabel tersebut terhadap tingkat solvabilitas perusahaan 

asuransi. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan asuransi umum 

karena memiliki pangsa pasar yang besar dibandingkan dengan perusahaan 

asuransi lainnya dan tahun penelitian dilakukan dari tahun 2011-2015. 

2.12 Hipotesis Penelitian 

2.12.1 Pengaruh Rasio Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas 

Rasio klaim merupakan rasio yang memcerminkan pengalaman 

klaim yang terjadi, serta kualitas usaha penutupan risikonya (Gulsum dan 

Umit, 2010). Rasio klaim menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar beban klaim dari pendapatan premi. Rasio klaim sangat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta 

menjaga likuiditas perusahaan. Semakin kecil beban klaim dibandingkan 

dengan pendapatan premi, maka akan mengurangi beban, sehingga 

semakin tinggi tingkat solvabilitas perusahaan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pitselis (2006) menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan positif klaim dibayar terhadap tingkat solvabilitas. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis: 
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H1: Diduga terdapat pengaruh positif antara rasio klaim terhadap tingkat 

solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 

2.12.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas 

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilakan 

keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset yang tertentu (Hanafi dan Halim, 2014). Perusahaan asuransi 

yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dapat menjadi sumber 

pendanaan internal yang berguna untuk menopang di dalam 

pertanggungan atas risiko yang ditanggung (Haan dan Kakes, 2010). Oleh 

karena itu, semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan asuransi 

semakin tinggi pula tingkat solvabilitasnya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haan dan Kakes (2010), menunjukkan adanya pengaruh 

positif terhadap solvabilitas perusahaan asuransi. Sedangkan menurut 

kusuma (2014) dan Klefner (2009) profitabilitas tidak mempengaruhi 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dirumuskan hipotesis: 

H2: Diduga terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 

Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 
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2.12.3 Pengaruh Underwriting Terhadap Tingkat Solvabilitas 

Underwriting adalah proses penilaian dan penggolongan tingkat 

risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok 

orang dalam pertanggungan sehubungan dengan produk asuransi tertentu 

dan pengambilan kaputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut 

(Sula,2012:44). Underwriting diduga memiliki pengaruh langsung dan 

tidak langsung terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. 

Pengaruh langsungnya ialah penerapan proses underwriting yang baik 

akanmembantu mempermudah pekerjaan manajemen untuk dapat 

mengalokasikan dana yang dimiliki perusahaan ke tingkat solvabilitas. 

Sedangkan pengaruh tidak langsungnya ialah, penerapan proses 

underwriting yang baik akan membantu manajemen untuk dapat 

menginvestasikan dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam bentuk 

investasikan yang mendatangkan laba yang maksimal untuk perusahaan. 

Laba yang maksimal tersebut akan mempermudahkan manajemen untuk 

mengalokasikan dana ke pos-pos perusahaan termasuk untuk memenuhi 

tingkat solvabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Semakin tinggi risiko underwriting perusahaan asuransi, maka 

tingkat solvabilitasnya semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Haan (2010) dan Kusuma (2014), menunjukkan underwriting tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan 

asuransi.Sedangkan menurut Pitselis (2006), underwriting berpengaruh 

positif terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis: 
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H3: Diduga terdapat pengaruh negatif antara underwriting terhadap 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 

Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 

2.12.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Solvabilitas  

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan yang 

bisa diukur menggunakan total aktiva. Perusahaan yang memiliki total 

aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai 

tahap dewasa dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu relatif stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan 

perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Arifin, 2013). Ukuran 

perusahaan juga mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi karena 

ukuran perusahaan juga menunjukkan kekuatan perusahaan asuransi 

dalam menanggung risiko. Perusahaan asuransi yang memiliki rasio aset 

lebih besar cenderung untuk menanggung lebih banyak kerugian (losses) 

yang ditanggung nasabah daripada perusahaan asuransi yang rasio asetnya 

kecil. Jika perusahaan memiliki total aktiva (asset) yang besar, 

perusahaan lebih leluasa dalam mempergunakan aktiva yang ada untuk 

investasi dan penutupan risiko. 

Sehingga semakin tinggi rasio total aset yang dimiliki perusahaan 

asuransi, maka semakin tinggi pula tingkat solvabilitasnya. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Klefner dan Lee (2009), 

Haan dan Kakes (2010) dan Putri dan Lestari (2014),  yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap solvabilitas 

asuransi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Arfianto 
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(2014) dan Arifin (2013), profitabilitas tidak mempengaruhi tingkat 

solvabilitas. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis: 

H4: Diduga terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 

Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 

2.12.5 Pengaruh Cadangan Teknis Terhadap Tingkat Solvabilitas 

Cadangan teknis merupakan taksiran sejumlah uang yang 

disediakan pihak penanggung dalam menghadapi kewajiban yang 

diramalkan akan timbul dari penutupan risiko. Melalui penjualan polis, 

maka perusahaan asuransi melakukan pengumpulan dana masyarakat 

(pool of common fund). Dana yang berhasil dikumpulkan tersebut, 

kemudian harus disisihkan sebagian terbesar dalam bentuk cadangan 

teknis. Cadangan Teknis yang relatif tinggi cenderung menunjukkan 

bahwa portofolio usaha kurang merata sepanjang tahun, sehingga 

cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan menjadi relatif 

tinggi. Hal ini berarti bahwa cadangan teknis yang tinggi tidak 

memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan menetapkan 

kewajiban teknisnya lebih besar dibanding dengan melakukan investasi, 

dan ini mempengaruhi tingkat solvabilitas suatu perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi cadangan teknis, maka semakin rendah tingkat 

solvabilitas perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis: 
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H5: Diduga terdapat pengaruh negatif antara cadangan teknis terhadap 

tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 

Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 

 

2.13 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
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Keterangan: 

: Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen 

 

Rasio Klaim                    

(X1) 

 

 

Profitabilitas (ROA)     

(X2) 

Tingkat 

Solvabilitas 

(RBC)(Y) 

Cadangan Teknis 
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Underwriting(X3) 

 


