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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ruang Lingkup Asuransi 

2.1.1 Pengertian Asuransi 

Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akbibat 

kebakaran, kerusakan, kehilangan atau risiko lainnya. Setiap resiko yang dihadapi 

harus ditanggunglangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. 

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti 

risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko 

lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah 

perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung risiko setiap tersebut yang 

bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan ataupun badan usaha. Hal ini disebabkan 

perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan 

terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. 

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assuranite yang terdiri dari kata 

“assuradeur” yang berarti penanggung dan “geassureeede” yang berarti tertanggung. 

Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “Assurance” yang berarti menanggung 

sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “Assecurare” yang 

berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. (Kasmir: 

2012:260) 

Di Indonesia pengertian asuransi menurut UU No.1 Tahun 1992 tentang 

Usaha Asuransi adalah sebagai berikut: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak 

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
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yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.” 

 

Sedangkan menurut KUHD pasal 246 : 

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana 

seorang penanggung meningkat diri kepada 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 tentu terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian 

karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang 

diharapkan yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian yang 

tidak pasti.” 

 

Asuransi sebagai keuangan dalam bidang usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan dana publik sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga keuangan 

lainnya. Hanya saja perusahaan asuransi wajib melaporkan kinerja perusahaannya 

kepada publik. Fungsi utama asuransi (Nurastuti:2011:57) adalah menanggulangi 

risiko yang dihadapi anggota masyarakat, dan menghimpun serta menyalurkan dana 

masyarakat. 

Definisi asuransi lainnya dapat ditemukan dalam berbagai literature yang 

dikemukakan oleh para pakar. Menurut Purba (2006:40), asuransi ditinjau dari sudut 

pandang ekonomi adalah: 

“Suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana 

besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, 

disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis 

asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan 

perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss) yang 

ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.” 

 

Menurut Darmawi (2006:3), asuransi adalah: 

“Transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak tertanggung dan 

penanggung, dimana penanggung menjamin pihak kepada tertanggung 

bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian. 

Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko 

yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung 

membayar secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung 
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mempertukaran kerugian besar yang mungkin terjadi dengan 

pembayaran tertentu yang relative kecil.” 

 

 Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi memiliki peran 

penting dalam kehidupan ekonomi dan sebagai salah satu cara pembayaran ganti rugi 

kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi 

seluruh peserta asuransi.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur dalam Asuransi 

Banyak definisi yang telah diberikan  kepada istilah asuransi, dimana secara 

sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini 

bisa dimaklumi, karena mereka dalam  mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut 

pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi. Dasar dari suatu 

perjanjian adalah mengelakkan suatu risiko dengan menyerahkan kepada orang lain. 

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa unsur dalam asuransi berdasarkan UU No.2 

Tahun 1992, yaitu : 

1. Tertanggung : anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan 

atas harta benda. 

2. Penanggung : pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan 

menanggung risiko   atas kerugian / musibah yang menimpa harta benda yang 

diasuransikan. 

3. Suatu peristiwa (accident) yang tidak tentu atau pasti (tidak diketahui 

sebelumnya). 

4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena 

peristiwa yang tak tertentu. 

 

2.1.3 Bentuk Kepemilikan Asuransi 

Asuransi kepemilikan yaitu melindungi pemegang polis terhadap tuntutan 

orang lain akan barang miliknya. Adapaun bentuk kepemilikan perusahaan asuransi 

menurut Salim (2006:139), dapat dilihat dari 2 (dua) faktor, yaitu : 
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1. Perusahaan Swasta 

a.  Stock company, yaitu perusahaan didirikan dengan menjual stock/saham di 

pasar bursa. 

b. Mutual company, arti mutual (bersama) ialah perusahaan didirikan untuk 

dan dari policy holders, jadi sama dengan bentuk koperasi. 

2. Perusahaan Negara/Pemerintah 

Di Indonesia sebagian besar perusahaan asuransi dimiliki oleh 

pemerintah.Dalam hal ini pemerintah yang memegang semua kibijaksanaan 

serta pelaksanaan operasional perusahaan-perusahaan milik Negara tersebut. 

Tujuan perusahaan di sini, selain untuk menaikkan kesejahteraan sosial 

masyarakat, juga sebagai lembaga penabungan, untuk menghimpun modal 

yang bisa digunakan sebagai sumber-sumber pembelanjaan di dalam 

pembangunan ekonomi Indonesia UU No.19/1960. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Asuransi 

Di Indonesia sendiri banyak sekali perusahaan asuransi baik asing dan 

nasional yang memberikan berbagai jenis layanan asuransi kepada masyarakat 

Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang jumlah penduduknya 

lebih dari 200 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang potensial dan menggiurkan 

bagi semua perusahaan asuransi baik lokal maupun manca Negara. Disamping rasio 

penduduk yang berasuransi dan belum masih sangat tinggi sekali hal itulah yang 

membuat Indonesia adalah pangsa yang luar biasa dan Jenis-jenis usaha asuransi 

yang berkembang di Indonesia dewasa ini dilihat dari berbagai segi menurut UU 

No.2 Tahun 1992 sebagai berikut : 

1. Usaha asuransi terdiri atas : 

a. Asuransi Kerugian (non life insurance) 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi 

menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usahanya dengan 

memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, 
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kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari 

suatu peristiwa yang tidak pasti. 

Asuransi yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah : 

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

kecelakaan kapal terbang dan lainnya. 

2)   Asuransi pengakutan meliputi : 

a) Marine Hul Policy 

b) Marine Cargo Policy 

c) Freight 

3) Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk ke dalam asuransi 

kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, 

kecelakaan diri, pencurian, dan lainnya. 

b. Asuransi Jiwa (life insurance) 

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan 

penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah : 

1) Asuransi berjangka (term insurance) 

2) Asuransi tabungan (endowment insurance) 

3) Asuransi seumur hidup (whole insurance) 

4) Anuitas (Annuity contrak insurance) 

c. Reasuransi (insurance) 

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam 

pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi, 

dan asuransi ini digolongkan ke dalam : 

1) Bentuk treaty 

2) Bentuk facultative 

3) Kombinasi dari keduanya 
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2. Usaha Penunjang usaha asuransi terdiri atas : 

a. Penilaian kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian 

terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan. 

b. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaran dalam 

penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi 

dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 

c. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam 

penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi 

dengan bertindak untuk kepentigan perusahaan asuransi. 

d. Konsultan akutri yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. 

e. Agen asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam 

rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. 

Klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan cabang perusahaanya yang 

dikutip dari Salim (2007:3) : 

1. Asuransi umum (kerugian) mengenai hak milik dan kebakaran 

2. Asuransi varian (marine insurance) mengenai asuransi laut, kecelakaan, 

asuransi mobil, dan pencurian. 

3. Asuransi jiwa (life insurance) mengenai kematian, sakit, dan cacat. 

 

2.1.5 Prinsip-Prinsip Asuransi 

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar atau landasan setiap masalah yang 

timbul dalam kontrak asuransi. Menurut Soemitra (2010:262), terdapat lima prinsip 

asuransi sebagai berikut : 

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable risk) 

Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta / 

tertanggung dengan objek pertanggungan / pihak yang dipertanggungkan.Jika 

tertanggung mengalami kerugian atau musibah pada objek / pihak yang 

dipertanggungkan maka tertanggung tidak mempunyai kepentingan, maka 

tertanggung tidak berhak memperoleh santunan (ganti rugi). 
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2. Itikad baik (utmost good faith) 

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun 

tertanggung harus beritikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan 

mengemukakan keterburukan. Dimana penanggung harus memberikan semua 

informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi 

mengenai objek pertanggungan baik diminta maupun tidak. Jika prinsip 

utmost good faith dilanggar terutama oleh tertanggung, maka pertanggungan 

menjadi batal. 

3. Penggantian kerugian (indemnity) 

Prinsip ini merupakan mekanisme ganti rugi / santunan bila terjadi musibah 

yang dijamin, yaitu penanggung akan mengembalikan posisi keuangan 

tertanggung dalam keadaan semula seperti saat sebelum terjadi peristiwa 

musibah. Penggantian kerugian dapat dilakukan dengan pembayaran tunai, 

penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali. 

4. Sebab aktif (proximate cause) 

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan 

terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, 

diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 

5. Pengalihan hak (subrogasi) 

Pengalihan hak adalah bilamana penanggung telah memberikan santunan 

ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan 

kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut keapada 

pihak yang bertanggungjawab / yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak 

penanggung. 

 

2.1.6 Pembinaan dan Pengawasan Industri Asuransi 

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan 

perasuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang 

asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi) diwajibkan untuk menyampaikan 
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laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan 

dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan 

dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda. 

Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, kewajiban 

penyampaian laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan triwulanan, laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan. 

Selain itu, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diwajibkan pula untuk 

mengumumkan laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) pada surat kabar 

harian yang mempunyai peredaran luas di Indonesia. 

Sedangkan untuk perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang 

reasuransi, laporan yang wajib disampaikan terdiri dari laporan keuangan semester, 

laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha 

tahunan. Selain penyampaian laporan secara periodik, dalam rangka pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan 

pemeriksaan secara langsung terhadap perusahaan perasuransian. Adapun jenis 

pemeriksaan pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan rutin yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan pemeriksaan 

khusus. 

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa 

pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri 

Keuangan. Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan pula bahwa pembinaan dan 

pengawasan perusahaan perasuransian tersebut meliputi: (sumber: 

www.bapepam.go.id) 

1. Kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan 

reasuransi, meliputi: 

a. Batas Tingkat Solvabilitas 

b. Retensi Sendiri 

c. Reasuransi 
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d.  Investasi 

e. Cadangan teknis 

f. Lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. 

2. Penyelenggaraan usaha, yang meliputi 

a. Syarat-syarat polis asuransi 

b. Tingkat premi 

c. Penyelesaian klaim 

d. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian. 

 

2.2 Asuransi Konvensional 

2.2.1 Pengertian Asuransi Konvensional 

Pengertian asuransi dapat diberikan dalam berbagai sudut pandang, seperti 

yang dikemukakan Darmawi (2000:2), dalam pandangan ekonomi, asuransi 

merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan 

mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (financial). 

Berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan 

mengkombinasikan risiko. 

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) 

pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji 

akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan 

kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada 

penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi 

dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil. 

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah perusahaan yang utamanya 

menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh 

keuntungan dengan berbagai risiko (sharing of risk) di antara sejumlah besar nasabah. 

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial 

yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya 
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guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota 

tersebut. 

Dari pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam 

memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan 

teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan. 

Dibawah ini diikhtisarkan masing-masing sudut pandang asuransi berikut 

objek dan teknik mencapainya. 

Tabel 2.1 

  Pengertian Asuransi 

             Pengertian Asuransi 

Sudut Pandang Objek Teknik mencapainya 

Ekonomi  Pengurangan risiko Dengan transfer dan kombinasi 

Hukum Perjanjian pemindahan risiko Melalui pembayaran premi oleh 

tertangggung kepada 

penanggung dalam suatu kontrak 

asuransi. 

Bisnis Berbagai risiko Dengan memindahkan risiko 

dari individu ke lembaga 

penanggung risiko. 

Sosial Memikul kerugian secara 

kolektif 

Semua anggota membayar iuran 

kerugian yang kebetulan diderita 

oleh salah satu anggota. 

Matematika Memperhitungkan dan 

mendistribusikan  

Dengan perkiraaan actuarial 

yang didasarkan atas prinsip-

prinsip probabilitas. 

Sumber: Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Kasara : (2000:2) 

 Definisi asuransi lainnya menurut Pasal 21 UU No.2/1992 menjelaskan 

tentang bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut : 
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“Usaha asuransi yaitu jasa keuangan yang dengan menghimpun dana 

masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan 

perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang 

tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”. 

Pengertian asuransi lainnya juga dikemukakan Salim (2007:1) adalah : 

“Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) 

yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar 

yang belum pasti”. 

Dari beberapa pengertian tentang asuransi, maka dapat disimpulkan bahwa 

perasuransian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan 

penting bagi kegiatan perlindungan risiko bagi masyarakat. 

 

2.2.2 Manfaat Asuransi Konvensional 

 Kebutuhan asuransi semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

perseorangan, maupun dunia usaha. Maka asuransi mempunyai banyak manfaat, 

antara lain sebagai berikut : (Darmawi:2000:4) 

1. Asuransi melindungi risiko investasi 

Kemampuan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam 

perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh 

keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko ketidakpastian 

tidak dapat dihindarkan. 

2. Asuransi sebagai sumber dana investasi 

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah 

memadai yang pelaksanaanya harus berdasarkan kemampuan sendiri. 

Perusahaan-perusahaan asuransi mampu menghimpun dana (dalam bentuk 

premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana 

tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat 

laju perkembangan ekonomi. 
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3. Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit 

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya 

diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan 

serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan 

tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di 

masa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan 

memiliki polis asuransi. 

4. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran 

Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang 

tidak terduga. Fungsi utama asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat 

ketidakpastian. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian 

terjadi penyimpangan yang tak diharapkan. 

5. Asuransi mengurangi biaya modal 

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan-perusahaan yang 

menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian (return) atas modal 

yang telah diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan pun harus cukup 

besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan 

tidak dapat dipisahkan. 

6. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan 

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai 

salah satu factor yang menciptakan goodwill (jasa baik) antara kelompok 

pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan 

polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara 

perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari oremi yang telah 

ditetapkan. 

7. Asuransi dapat meratakan keuntungan 

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang 

ditimbulkan oleh kemungkinan bahaya di masa yang akan datang tidak dapat 
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ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang 

dijual. Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin 

dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak 

perusahaan akan mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut 

sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produksi yang akan dijual. 

8. Asuransi dapat menyediakan layanan professional 

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak bergerak di bidang usaha 

yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam 

bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada 

individu maupun perusahaan-perusahaan itu dilakukan agar perusahaan-

perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien. 

9. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian 

Dewasa ini perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang 

sifatnya mendorong perusahaan tergantung untuk melindungi diri dari bahaya 

yang dapat menimbulkan kerugian.Perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dalam berbagai bidang usaha menyadari perlindungan kerjasama dengan 

perusahaan asuransi dapat menghilangkan atau memperkecil kemungkingan 

yang dapat menimbulkan kerugian. 

10. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan 

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah 

kampanye yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa kepada para pemegang 

polis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. 

 

2.3 Asuransi Syariah 

2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah 

Saat ini eksistensi asuransi syariah di Indonesia masih didasarkan pada Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 

tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan 
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perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.  Sedangkan pedoman umum mengenai 

asuransi syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Tujuan adanya fatwa ini adalah 

sebagai panduan awal operasional asuransi syariah di Indonesia.  

Menurut Janwari (2005:5), mendefinisikan asuransi syariah adalah : 

“Asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari’at Islam 

dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Sunnah.”  

Pengertian secara umum ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi 

konvensional. Keduanya berada dalam konteks perusahaan asuransi yang hanya 

berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta 

penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim 

(tertanggung). 

 

2.3.2 Karakteristik Asuransi Syariah 

 Sebagai sebuah asuransi yang didirikan dengan prinsip dan nilai Islam, maka 

asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut antara lain : 

(Janwari:2005:21) 

1. Akad yang dilakukan adalah akad takafuli. 

2. Selain tabungan peserta dibuat pula tabungan derma (tabaru’). 

3. Merealisir prinsip bagi hasil. 

 

2.3.3 Dasar Hukum Asuransi Syariah 

Peraturan perundang-undangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia 

masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Secara teknis 

operasional perusahaan asuransi / perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah 

mengacu kepada Soemitra (2010:252) : 

1. SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan 

Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

dengan Sistem Syariah. 
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2. KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan   

Asuransi. 

3. KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 

4. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah bil Ujrah 

pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah. 

5. Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru’ pada 

Asuransi dan Reasuransi Syariah. 

 Adapun peraturan perundang-undangan lainnya telah dikeluarkan oleh 

pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah sebagai berikut : (Dewi:2007:142) 

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 

tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum 

dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan 

dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip 

syariah. 

2. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 

tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari : 

a. Deposito dan sertifikat deposito syariah. 

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 

c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek. 

d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek. 

e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah. 

f. Unit penyertaan reksadana syariah. 

g. Penyertaan langsung syariah. 

h. Bangunan atau tanah  dengan bangunan untuk investasi. 
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i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, 

dan barang  modal dengan skema murabahah (jual beli dengan 

pembayaran ditangguhkan). 

j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil). 

k. Pinjaman polis. 

 Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, dapat dilihat bahwa adanya perkembangan keseriusan pemerintah dalam 

mengatur dan mengoperasionalkan perusahaan asuransi syariah. Namun, jika 

dibandingkan dengan perangkat peraturan perbankan syariah yang lebih baik, 

peraturan perusahaan asuransi syariah belum cukup mengakomodaikan seluruh 

kegiatan perasuransian. 

 

2.3.4 Tujuan Asuransi Syariah 

Minimalisir risiko financial dalam asuransi syariah bisa berasal dari dua 

sumber, yaitu tabungan (premi) yang disetor, dan tabarru’ yang berasal dari peserta 

asuransi lainnnya. Dilihat dari cara meminimalisir risiko, maka tujuan dari pendirian 

asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah : (Janwari:2005:13) 

1. Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industry 

asuransi, mengandung arti bahwa adanya kehadiran asuransi syariah 

diharapkan bisa menjadi satu peluang bagi umat Islam Indonesia dalam 

melibatkan diri secara langsung untuk mengelola dan mengembangkan 

industry asuransi yang terlepas dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan syara’. 

2. Menjaga konsistensi pelaksanaan asuransi syariah di bidang keuangan, 

mengandung pengertian bahwa asuransi syariah merupakan wujud 

implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan 

Al-Sunnah. 

3. Turut meningkatkan kemakmuran bangsa dalam hal kesadaran akan 

pentingnya berasuransi, khususnya masyarakat umat Islam. 
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4. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung 

arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistik 

lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektifistik. 

 

2.3.5 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah 

Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar atau landasan setiap masalah yang 

timbul dalam kontrak asuransi. Menurut Soemitra (2010:264), terdapat lima prinsip 

asuransi syariah sebagai berikut : 

1. Prinsip Ikhtiar dan berserah diri 

Manusia sebagai hamba Allah berkewajiban untuk berusaha (ikhtiar) dan 

berserah diri (tawakal) kepada Allah. Karena Allah merupakan pencipta alam 

semesta yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa pun yang Ia 

kehendaki, seperti memberikan atau mengambil apa yang kita miliki 

sekarang. 

2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama 

Dalam asuransi syariah para peserta yang akan menanggung risiko yang suatu 

waktu akan mereka hadapi bukan pihak perusahaan. Prinsip ini mengambil 

konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteks yang lebih luas. 

3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan 

tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang 

bermanfaat bagi masyarakat umum. 

Jadi disini perusahaan berperan sebagai pengelola dana yang diamanahkan 

oleh peserta (pemilik modal) untuk mengelola uangnya. Pengelola tidak boleh 

menggunakan uang tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. 

4. Akad yang digunakan dalam asuranasi syariah adalah akad yang tidak 

mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm 

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-

pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. 

 Akad tersebut harus memenuhi ketentuan: 



30 
 

 
 

a. Hak dan kewajiban peserta perusahaan 

b. Cara dan waktu pembayaran premi  

c. Jenis akad yang digunakan, apakah akad tijarah atau akad Tabbaru’ serta 

syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. 

1) Akad Tabbaru’, digunakan dalam hubungan antara sesame peserta 

untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Dimana para 

peserta akan mendonasikan sebagian premi untuk membagi risiko 

yang mungkin akan terjadi. Atau disebut risk sharing. 

2) Hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan 

akad tijarah (mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujrah), dimana 

perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta 

sebagai shahibul mal (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan 

sebagai underwriter dan administrator, collector dan fund manager. 

Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai 

pendapatan. Perusahaan asuransi akan mendapatkan management fee 

dari fungsinya sebagai administrator. Dari pemanfaatan dana 

Tabbaru’ / pool of hibah fund perusahaan akan mendapatkan bagi 

hasil atau fee. 

5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan 

asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah. 

 

2.3.6 Produk Asuransi Syariah 

Sebagai sebuah perusahaan asuransi, maka asuransi syariah pun menawarkan 

produk-produk peransuransian. Produk asuransi yang dimaksud disini adalah 

program atau fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan bisa 

dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai calon peserta asuransi. Secara 

rinci menganai produk-produk asuransi syariah dikemukakan Janwari (2005:58) 

sebagai berikut : 
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1. Produk Asuransi Keluarga 

a. Asuransi Dana Investasi 

Dalam asuransi dana investasi, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk persiapan hari tua. 

b. Asuransi Dana Siswa 

Dalam asuransi dana siswa, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya. 

c. Asuransi Dana Haji 

Dalam asuransi dana haji, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji. 

d. Asuransi Al-Khairat 

Dalam asuransi al-khairat, asuransi syariah memberikan perlindungan 

risiko financial apabila peserta tertimpa musibah wafat dalam masa 

perjanjian. 

e. Asuransi Majelis Taklim 

Dalam asuransi majelis taklim, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama mengikut majelis 

taklim. 

f. Asuransi Kesehatan 

Dalam asuransi kesehatan, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap 

dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian. 

g. Asuransi Kecelakaan Diri 

Dalam asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk dirinya 

apabila peserta cacat setelah musibah atau santunan bagi ahli warisnya 

bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa 

perjanjian. 
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h. Asuransi Perjalanan Haji 

Dalam asuransi perjalanan haji asuransi syariah memberikan kesempatan 

kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama perjalanan menunaikan 

ibadah haji. 

i. Asuransi Wisata dan Umrah 

Dalam asuransi wisata dan umrah, asuransi syariah memberikan 

kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk wisata dan 

menunaikan ibadah umrah. 

2. Produk Asuransi Umum 

a. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) 

Dalam asuransi kendaraan bermotor, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang 

disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggungjawab 

hokum kepada pihak ketiga. 

b. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) 

Dalam asuransi kebakaran, asuransi syariah memberikan perlindungan 

terhadap harta benda (bangunan, mesin, peralatan/perlengkapan, atau 

persediaan barang), kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas, dan sambaran 

petir. 

c. Asuransi Risiko Pembangunan (Contractor All Risk Insurance) 

Dalam asuransi risiko pembangunan, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek 

pembangunan yang sedang berjalan sehubungan dengan pekerjaan-

pekerjaan kontruksi, kontruksi pabrik termasuk atas peralatan atau mesin-

mesin konstruksi. 
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d. Asuransi Mesin (Machinery Insurance) 

Dalam asuransi mesin, asuransi syariah memberikan perlindungan 

terhadap kerugian atau kerusakan yang sifatnya tidak terduga dan tiba-tiba 

secara fisik pada mesin-mesin berikut peralatannya selama pengoperasian, 

seperti boiler, lift, dan genset. 

e. Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance) 

Dalam asuransi peralatan elektronik, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan peralatan elektronik, 

komputer kantor, dan lain-lain terhadap risiko-risiko yang tidak 

diharapkan. 

f. Asuransi Pengangkutan (Cargo Insurance) 

Dalam asuransi pengangkutan, asuransi syariah memberikan perlindungan 

terhadap kerugian atau kerusakan atas benda yang sedang dalam 

pengiriman akibat terjadinya risiko yang disebabkan alat 

pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan. 

g. Asuransi Pengangkutan Uang (Cash In Transit Insurance) 

Dalam asuransi pengangkutan uang, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian pada harta benda serta akibat timbulnya 

tanggungjawab hokum terhadap pihak ketiga, baik untuk industri, 

perdagangan maupun kegiatan lainnya. 

h. Asuransi Penyimpangan Uang (Cash Save Insurance) 

Dalam asuransi penyimpanan uang, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian dan kehilangan uang di dalam 

penyimpanan sebagai akibat pencurian dan perampokan atau tindakan 

kekerasan. 

i. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance) 

Dalam asuransi rangka kapal, asuransi syariah memberikan perlindungan 

terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal, 
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biaya tambang. Risiko perang serta tanggungjawab hokum terhadap pihak 

ketiga dan berbagai risiko lainnya. 

j. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) 

Dalam asuransi kecelakaan diri, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan financial dan santunan 

akibat kecelakaan yang diderita oleh pesertan, yang mengakibatkan 

meninggal dunia, menderita cacat badan atau penggantian biaya 

perawatan dan pengobatan. 

k. Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance) 

Dalam asuransi tanggung gugat, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap timbulnya tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga baik untuk industri, perdagangan, dan kegiatan lain sebagai akibat 

tanggung gugat berdasarkan hokum dari peserta asuransi syariah. 

l. Asuransi Kebongkaran (Bulgari Insurance) 

Dalam asuransi kebongkaran, asuransi syariah memberikan perlindungan 

terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencurian yang didahului dengan 

kekerasan atau pembongkaran. 

m. Asuransi  Syariah Gabungan  

Dalam asuransi syariah gabungan, asuransi syariah memberikan 

perlindungan terhadap kerugian pada harta benda serta akibat timbulnya 

tanggungjawab hokum terhadap pihak ketiga, baik untuk industri, 

perdagangan maupun kegiatan lainnya. 

n. Asuransi lainya, seperti asuransi pemilik dan penghuni rumah, asuransi 

kehilangan keuntungan akibat kerusakan mesin, asuransi kehilangan 

keuntungan akibat kebakaran, asuransi peralatan konstruksi, asuransi 

lampu reklame, dan lain-lain. 
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2.3.7 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah 

Perusahaan asuransi umum, baik dengan system konvensional maupun 

syariah menjalankan usaha yang sama. Namun, ada perbedaan yang mendasar dari 2 

(dua) system tersebut antara lain : 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 

No. Keterangan Asuransi 

Konvensional 

Asuransi Syariah 

1 Visi & Misi Secara garis besar misi 

utama dari asuransi 

konvensional adalah 

misi ekonomi dan misi 

sosial. 

Misi yang diemban 

dalam asuransi syairah 

adalah : 

 Misi aqidah 

 Misi ibadah (ta’awun) 

 Misi ekonomi 

(iqtishodl) 

 Pemberdayaan ummat 

2 Dewan Pengawas 

Syariah 

Tidak ada. Sehingga 

dalam praktiknya tidak 

dapat diawasi, dan 

kemungkinan 

pelaksanaanya ada yang 

tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah yang 

diatur dalam syariah. 

Ada. Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) berfungsi 

untuk mengawasi produk 

yang dipasarkan dan 

investasi dana. 

3 Akad/Perjanjain Akad didasarkan pada 

prinsip Jual-Beli. 

Akad didasarkan pada 

prinsip Tolong-

Menolong. 

4 Investasi Dana Investasi dana 

berdasarkan bunga. 

Investasi dana 

berdasarkan syariah 

dengan system bagi hasil 

(mudharabah). 
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No. Keterangan Asuransi 

Konvensional 

Asuransi  

Syariah 

5 Kepemilikan Dana Dana yang terkumpul 

dari nasabah (premi) 

menjadi milik 

perusahaan sehingga 

perusahaan bebas 

menentukan 

investasinya. 

Dana yang terkumpul 

dari nasabah (premi) 

merupakan milik peserta. 

Perusahaan hanya 

sebagai pemegang 

amanah untuk 

mengelola. 

6 Pengelolaan Dana Tidak ada pemisah 

dana. Pada beberapa 

produk tertentu dapat 

mengakibatkan dana 

menjadi hangus. 

Ada pemisah dana, yaitu 

dana tabbaru’, derma dan 

dana peserta, sehingga 

tidak mengenal dana 

hangus. 

7 Penjamin Risiko Transfer of risk. Terjadi 

transfer risiko yang 

tertanggung (nasabah) 

kepada penanggung 

(perusahaan asuransi) 

Sharing of risk. Terjadi 

proses saling 

menanggung antara satu 

peserta dengan peserta 

lain. 

8 Pembayaran Klaim Sumber biaya klaim 

adalah dari rekening 

perusahaan. 

Diperoleh dari rekening 

tabbaru’, yaitu peserta 

saling menanggung. 

9 Keuntungan  Seluruh keuntungan 

adalah milik 

perusahaan. 

Dibagi antara perusahaan 

dengan peserta sesuai 

dengan prinsip bagi hasil 

(mudharabah) 

Sumber: www.mudahberasuransi.com 

 

2.4 Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa 

yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Semakin  baik kualitas laporan 

keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam 

melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut.  

http://www.mudahberasuransi.com/
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Menurut Munawair (2002:56) mendifinisikan laporan keuangan pada 

dasarnya adalah “Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut.” 

 Pada dasarnya laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data perusahaan 

tersebut. Lebih lanjut Fahmi (2011:2) menyatakan : 

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan seagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut”. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode 

tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laoporan perubahan ekuitas, 

laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.4.2 Dasar-Dasar Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (Financial Statemen) merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu  perusahaan pada suatu saat tertentu. Martono dan Harjito 

(2010:51) menjelaskan bahwa ada dua laporan keuangan yang biasanya digunakan 

untuk menyatakan keadaan keuangan perusahaan yaitu : 

1. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan (harta), 

kewajiban (hutang) dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi menurut laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan 

atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Dari 

laporan laba rugi ini akan diperoleh laba atau rugi perusahaa. 



38 
 

 
 

 

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian informasi perusahaan, 

laporan keuangan pada Munawir (2010:31), disebutkan bahwa :  

”Tujuan laporan kuangan adalah alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan 

tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, 

dan dianalisa lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan 

dapat mendukung keputusan yang akan diambil.” 

 

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya dalam hal pengambilan 

keputusan tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan atau pihak 

manajemen perusahaan tersebut. Manfaat dari laporan keuangan itu sendiri terletak 

pada interprestasi masing-masing pemakai laporan keuangan itu sendiri terletak pada 

interpretasi masing-masing pemakai laporan keuangan. 

Menurut Harahap (2009:195), manfaat dari laporan keuangan ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa.  

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).  

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.  

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan.  
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6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain:  

a. Dapat menilai prestasi perusahaan 

b. Dapat memproyeksi laporan perusahaan  

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari  aspek 

waktu tertentu:  

1) Posisi keuangan (Aset, Neraca, dan Ekuitas)  

2) Hasil Usaha Perusahaan (Hasil atau Beban)  

3) Likuiditas  

4) Solvabilitas 

5) Aktivitas  

6) Rentabilitas atau Profitabilitas  

7) Indikator Pasar Modal  

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

e. Menilai komposisi struktur keuangan dan arus dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

   Manfaat intern dari hasil interprestasi laporan keuangan dapat berupa tingkat 

kinerja keuangan perusahaan, kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan 

perusahaan saingan, efektivitas manajemen dalam pengoprasian perusahaan dan 

sebagainya. 

   Sedangkan manfaat ekstern dari hasil interprestasi laporan bagi investor dapat 

digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan dana 

atau menaikkan modalnya pada perusahaan, bagi kreditur yaitu membantu 

pengambilan keputusan dalam pemberian pinjaman pada perusahaan. 

   Secara luas manfaat pokok yang diberikan oleh laporan keuangan adalah 

informasi mengenai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang mengeluarkan laporan 
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keuangan tersebut. Tingkat kinerja perusahaan dapat diketahui dengan melakukan 

analisis dan interprestasi terhadap laporan keuangan. Dari analisis tersebut, dapat 

diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai dalam pengambilan keputusan. 

 

2.5 Kinerja Keuangan 

2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan merupakan satu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Menurut Fahmi (2011:239), mendefinisikan kinerja keuangan adalah : 

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. 

Definisi kinerja keuangan dapat ditemukan dalam berbagai literature yang 

dikemukanan oleh para pakar. Menurut Munawir (2007:81), kinerja keuangan 

merupakan : 

“Hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus 

menerus oleh manahemen keuangan. Oleh karena itu untuk menilai 

kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis keuangan, yang 

selanjutnya dikatakan bahwa analisis kinerja perusahaan didasarkan 

pada data keuangan yang dipublikasikan pada laporan keuangan yang 

dibuat sesuai prinsip akuntansi.” 

 

Menurut Husnan (2007:68), kinerja keuangan adalah : 

“Alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, 

dimana seorang analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran 

yang seringkali digunakan adalah rasio atau indeks yang menunjukkan 

hubungan antara dua/lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran 
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berbagai rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap 

prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang hanya 

mengemukakan data laporan keuangan saja.” 

 

Dari beberapa definisi kinerja keuangan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai informasi yang 

dihasilkan dari hasil analisis manajemen keuangan yang dilakukan secara periodik 

atau terus menerus guna memantau atau mengamati atau menilai prestasi dan kondisi 

keuangan suatu perusahaan. 

 

2.5.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para 

penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena 

menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efesiensi dari kegiatan perusahaan 

yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap 

perusahaan. 

Adapun tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2002:31) 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 
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3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden secara 

teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis 

keuangan. 

 

2.5.3 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu factor penting dalam perusahaan. 

Pengukuran kinerja pada perusahaan umumnya menilai dari laporan keuangan yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah perusahaan sudah baik dari segi keuangan 

maumpun non keuangan. 

Definisi pengukuran kinerja perusahaan dapat ditemukan dalam website 

(www.informasiku.com) adalah : 

“Kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan 

dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian 

pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

perusahaan adalah penilaian terhadap laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur baik buruknya kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya secara efektif dan efisien. 

 

2.6 Risk Based Capital (RBC) 

2.6.1 Pengertian Risk Based Capital (RBC) 

Risk Based Capital (RBC) atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) 

adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar 

http://www.informasiku.com/
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jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul 

sebagai akibat dai deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. 

 Risk Based Capital menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 

2004 menyatakan bahwa : 

“Rasio kesehatan Risk Based Capital adalah suatu ukuran yang 

menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu 

perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi 

kerugian sebesar 120%. Semakin besar rasio kesehatan Risk Based 

Capital sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi financial 

perusahaan tersebut.” 

 

Pengertian Risk Based Capital lainnya menurut perusahaan asuransi 

terkemuka dalam situ internetnya (www.axa-financial.co.id) menyatakan bahwa : 

“Rasio kesehatan RBC suatu perusahaan asuransi pada dasarnya adalah 

rasio dari nilai kekayaan bersih atau (net worth) perusahaan 

bersangkutan, yang dihitung berdasarkan peraturan akuntansi standar, 

dibagi dengan nilai kekayaan bersih, yang dihitung kembali dengan 

mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi.” 

 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa RBC merupakan 

suatu metode penilaian kesehatan perusahaan asuransi yang dihitung berdasarkan 

ketentuan-ketentuan perasuransian dimana batas minimum pencapaian nilai rasio nya 

sebesar 120%. 

 

2.6.2 Mengukur Risk Based Capital (RBC) 

Istilah Risk Based Capital (RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan 

dengan pengukuran keamanan financial atau kesehatan perusahaan-perusahaan 

asuransi. Karena secara umum, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang 

menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan 

asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin 

sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. 

Metode RBC yang didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan 

No.424/KMK.06/2003 mengenai pelaporan perusahaan asuransi dan keputusan 

http://www.axa-financial.co.id/
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Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep.3607/LK/2004 tentang 

pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas yang dapat mengukur suatu 

perusahaan solven (sehat) atau tidak dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

2.6.3 Komponen  Risk Based Capital (RBC) 

Risk Based Capital (RBC) atau dikenal dengan batas tingkat solvabilitas 

minimum (BTSM) memiliki beberapa komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005, yaitu : 

1. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Asset Default Risk) 

Risiko ini yang timbul dari kemungkinan : Kehilangan penurunan nilai 

kekayaan/kehilangan/penurunan pendapatan jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan ditentukan 

dengan mengalikan suatu factor risiko terhadap nilai kekayaan. 

2. Ketidak-Seimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (Cash 

Flow Mismatch Risk) 

Risiko ini ditentukan dengan membandingkan nilai sekarang dari proyeksi 

arus kekayaan dan nilai sekarang dari proyeksi arus kewajiban. Jumlah dana 

yang dibutuhkan untuk menutupi ketidakseimbangan antara cash flow 

kekayaan dan cash flow kewajiban suatu perusahaan asuransi ditentukan 

dengan membandingkan nilai diskonto dari cash flow kewajiban dalam 

berbagai scenario investasi. Proyeksi atas kewajiban hanya didukung untuk 

semua produk cadangan premi. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup 

ketidakseimbangan tersebut adalah nilai absolute dengan formula. 
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3. Ketidak-Seimbangan Antara Proyeksi Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam 

Setiap Jenis  

Mata Uang (Currency Mismatch Risk) 

Risiko ini ditentukan dengan membandingkan kekayaan dengan kewajiban 

yang dimiliki. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup 

ketidakseimbangan antara asset dan kewajiban adalah dana penutup 

ketidakseimbangan. 

4. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim Yang 

Diperkirakan (Claim Experience Worse Than Expected Risk) 

Risiko ini timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih 

buruk dari klaim yang diperkirakan. Jumlah dana yang diperlukan untuk 

menutup risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim 

yang diperkirakan ditentukan dengan menetapkan faktor risiko terhadap 

masing-masing komponen tersebut. 

5. Ketidak-Cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi Yang Diasumsikan 

Dalam Penetapan Premo Dengan Hasil Investasi Yang Diperoleh (Insufficent 

Premium Risk) 

Komponen ketidakcukupan premi dikaitkan dengan risiko bahwa premi yang 

diterima tidak cukup karena hasil investasi yang diperoleh lebih rendah dari 

hasil investasi yang diperkirakan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

menanggulangi risiko ketidakcukupan premi adalah faktor risiko dikalikan 

dengan cadangan teknis. 

6. Ketidak-Mampuan Pihak Reasuradur Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar 

Klaim (Reinsurance Risk) 

Komponen risiko asuransi dikaitkan dengan ketidakmampuan penanggung 

ulang untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cadangan teknik beban 

penanggung ulang. 
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2.7 Early Warning System (EWS) 

2.7.1 Pengertian Early Warning System (EWS) 

Pendekatan Early Warning System (EWS) adalah tolok ukur perhitungan dari 

The National Association of Insurance Commissioners (NA/C) atau lembaga 

pengawas badan usaha asuransi Amerika Serikat dalam mengukur kinerja keuangan 

dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. 

Definisi Early Warning System dapat ditemukan dalam literature yang 

dikemukakan oleh para pakar. Menurut Munawir (2007:82), Early Warning System 

merupakan : 

“Suatu system yang menghasilkan rasio-rasio keuangan dari 

perusahaan-perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi 

dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk memudahkan 

melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan perusahaan.” 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Early Warning 

System (EWS) adalah sistem pengukuran peringatan dini bagi perusahaan asuransi 

yang dihitung menggunakan rasio-rasio yang memang dikhususkan untuk 

menghitung laporan keuangan perusahaan asuransi. 

 

2.7.2 Mengukur Early Warning System (EWS) 

Sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan 

keuangan dan operasi perusahaan asuransi di masa yang akan dating. Dimana dalam 

perhitungan dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan 

perusahaan dan pengukurannya mempergunakan rasio-rasio keuangan yaitu rasio 

Likuiditas, rasio Tingkat Kecukupan Dana, rasio Beban Klaim, dan rasio Retensi 

Sendiri. 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban lancarnya (jangka pendek). Menurut Sulastria (2004:71) rasio 

likuiditas adalah : 



47 
 

 
 

“Mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek dan memberikan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan apakah dalam kondisi likuid atau tidak.” 

 

Dimana rumus rasio likuiditas sebagai berikut : 

 

 

 

Namun penelitian menurut Maria (2011), likuiditas merupakan suatu 

indicator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang jangka 

pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancer yang tersedia. Jika 

tingkat likuiditas perusahaan yang diukur dalam keadaan baik, maka memberikan 

indikasi bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik karena mampu membayar 

semua kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan modal perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan 

dinyatakan baik apabila tidak melebihi batas maksimum sebesar 120%. 

Sesuai dengan nama rasionya, menurut Sihombing (2005) dalam 

penelitiannya rasio tingkat kecukupan dana (adequacy of capital funds) mengukur 

tingkat kecukupan sumber dana perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi 

yang dimiliki perusahaan. Dimana rumusnya sebagai berikut : 

 

 

 

Rasio ini merupakan gambaran seberapa besar modal sendiri yang digunakan 

sebagai sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas perusahaan. Rasio tingkat 

kecukupan dana dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33%. 

Sedangkan rasio beban klaim (incurred loss ratio) digunakan untuk mengukur 

tingkat kemampuan perolehan laba perusahaan serta berfungsi menjaga likuiditas 

perusahaan.Apabila nilai rasionya buruk, maka sangat berpengaruh pada kemampuan 

perusahaan asuransi dalam melaksanakan fungsi teknis asuransi (underwriting). 
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Pengertian klain secara sederhana adalah tagihan yang dibayarkan oleh 

tertanggung kepada penanggung. Sedangkan pengertian klaim asuransi yang dikutip 

dari website (www.seputarasuransijiwa.blogspot.com) adalah : 

“Sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi, untuk meminta 

pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi.” 

Rasio beban klaim (incurred loss ratio) berkaitan dengan nilai underwriting 

yang merupakan tingkat keuntungan dari usaha asuransi yang dihitung dari selisih 

pendapatan premi dengan beban klaim dan beban komisi serta beban underwriting 

lainnya (Sulastria:2004:69), maka batasan minimum nilai rasio beban klaim sama 

dengan besar batasan minimum underwriting yaitu 40% yang dikutip dalam penelitan 

yang dilakukan oleh Agustina (2011). Dimana rumus beban klaim (incurred loss 

ratio) sebagai berikut : 

 

 

 

Menurut Sihombing (2005), rasio terakhir yang dijadikan tolok ukur rasio 

EWS adalah rasio retensi sendiri (retention ratio), yang mengukur tingkat retensi 

perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan 

premi yang diterima secara langsung. Dimana rumusnya sebagai berikut : 

 

 

 

Pengertian retensi menurut arti kata dalam bahasa inggris adalah penahanan 

atau penyimpanan. Dalam asuransi, retensi merupakan penahanan risiko premi 

perusahaan. Rasio retensi sendiri dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum 

sebesar 33% yang dikutip dalam penelitian analisis rasio perusahaan asuransi yang 

dilakukan oleh Sihombing (2005). 

 

http://www.seputarasuransijiwa.blogspot.com/
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2.8 Penelitian Terdahulu Perbandingan Perusahaan Asuransi Konvensional 

dan Perusahaan Asuransi Syariah 

Perkembangan perusahaan asuransi syariah dan unit asuransi syariah yang 

sangat pesat membuat penulis tertarik membahas tentang analisis kinerja perusahaan 

asuransi konvensional dan asuransi syariah. Adapun penelitian-penelitian lain yang 

membahas tentang kinerja perusahaan asuransi sebagai pembanding dengan 

penelitian ini antara lain : 

                                               Tabel 2.3 

Hasil Penelitian Terdahulu Perbandingan Perusahaan Asuransi Konvensional 

dan Asuransi Syariah 

Nama  

Penulis  

Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Meirianie 

(2013) 

Analisis Kinerja Keuangan 

Early Warning System 

(EWS) dan Risk Based 

Capital (RBC) Terhadap 

Laba Perusahaan Pada PT. 

Asuransi Bintang Tbk. 

Jakarta 

 

- Early Warning 

System 

- Risk Based 

Capital 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel rasio 

likuiditas, rasio 

agent’s balance to 

surplus, rasio 

solvency margin, 

rasio tingkat 

kecukupan dana, 

rasio beban komisi, 

rasio beban klaim, 

rasio biaya 

manajemen, rasio 

underwriting, rasio 

retensi sendiri dan 

RBC terdapat 

perbedaan secara 

signifikan.  
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Nama  

Penulis  

Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Firman Arifin 

(2013) 

Analisis Perbandingan  Rasio 

Likuiditas, Rasio Retensi 

Sendiri, Ukuran Perusahaan 

dan Tingkat Kecukupan Dana 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Asuransi Yang 

Terdaftar di BEI Periode  

2007 - 2012 

 

-  Early Warning 

System 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan rasio 

beban klaim dan rasio 

retensi sendiri terdapat 

perbedaan yang 

signifikan tarhadap 

kinerja keuangan, 

sedangkan rasio 

ukuran perusahaan, 

rasio likuiditas dan 

tingkat kecukupan 

dana tidak terdapat 

perbedaan secara 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan.  

Hasbi & Bethani 

(2013)  

 

Sistem Peringatan Dini 

Sebagai Pendukung Kinerja 

Perusahaan Asuransi 

Syariah  

- Sistem 

Peringatan Dini 

atau Early 

Warning System 

Hasil penelitian 

menunjukkan semua 

variabel independen 

yang dicerminkan oleh 

rasio likuiditas,  rasio 

likuiditas, rasio beban 

klaim dan rasi tingkat 

kecukupan dana 

terhadap surplus 

masing-masing (secara 

parsial) bahwa tidak 

terdapat perbedaan 

terhadap tingkat 

solvabilitas perusahaan 

asuransi syariah yang 

direfleksikan 

oleh rasio modal 

berdasarkan risiko. 
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Nama  

Penulis  

Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Susi Surya Agus 

(2011)  

Analisis Pertumbuhan 

Modal dan Aset Terhadap 

Rasio Risk Based Capital 

(RBC) 

- Risk Based 

Capital 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan 

secara signifikan 

antara pertumbuhan 

Modal Sendiri 

terhadap rasio Risk 

Based Capital 

(RBC). Hal ini 

disebabkan oleh 

faktor modal sendiri, 

dimana modal 

sendiri hanya 

merupakan salah 

satu komponen 

dalam rumusan RBC 

dibandingakn dengan 

beberapa komponen 

penting lainnya. 

 

Marolop Alfred 

Nainggolan 

(2008) 

Anlisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Asuransi PT. 

Lippo General Insurance 

Tbk, PT. Dayin Mitra Tbk, 

dan PT. Panin Insurance 

Tbk pada Periode  

2000-2002 

 

-Ealry Warning 

System 

-Risk Based 

Capital 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa diperoleh 

hasil, tidak terdapat 

perbedaan signifikan 

antara kinerja 

keuangan yang 

dilihat dari tingkat 

permodalan yaitu 

rasio Likuiditas dan 

tingkat stabilitas 

premium yaitu rasio 

Retensi Sendiri. 

Sedangkan  terdapat 

perbedaan yang 

signifikan RBC dari 

ketiga perusahaan 

tersebut. 
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Nama  

Penulis  

Judul  

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Yuliana 

(2008) 

Analisis Kinerja Keuangan 

PT. Panin Insurance Tbk 

dengan Metode RBC dan 

EWS  

 

- Risk Based 

Capital 

-Early Warning 

System 

Berdasarkan analisis 

terhadap hasil, EWS 

diketahui bahwa 

rasio beban klaim, 

rasio cadangan 

teknis, dan retensi 

sendiri terdapat 

perbedaan yang 

signifikan. 

Sedangkan RBC 

diketahui bahwa 

terdapat perbedaan 

secara signifikan. 

Hal ini yang 

memberikan 

gambaran yang lebih 

terarah bagi 

perusahaan untuk 

menilai kinerja 

keuangannya agar 

dapat lebih 

diperhatikan apabila 

ada yang mengalami 

perubahan agar dapat 

diperbaiki apabila 

nilainya tidak bagus. 

 

Michael Sherris 

(2007) 

Risk Based Capital and 

Capital Allocation in 

Insurance 

 

-Risk Based 

Capital 

Menunjukkan bahwa 

alat ukur risk based 

capital terdapat 

perbedaan yang 

signifikan dimana nilai 

probabilitas yang 

dihasilkan lebih kecil 

dari nilai alfa 

(0.000<0.05) 
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Berdasarkan hasil penelitian tabel 2, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah”. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada 

perekonomian, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko 

yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas 

kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi 

secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu.  

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

saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian 

untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 

syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar 

(penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang 

haram dan maksiat.  

Asuransi syariah merupakan asuransi yang berprinsip syariat Islam. Hal ini 

tentunya berbeda dengan asuransi konvensional. Secara umum, asuransi konvensional 

merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah 

unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. 

Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian  dibagi dan di distribusikan secara 

proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.   

Perusahaan asuransi menghimpun dana yang cukup besar dimana dana 

tersebut merupakan pengelolaan keuangan yang mendasar dalam sebuah perusahaan. 

Hal ini dikarenakan dari dana inilah digunakan untuk seluruh kegiatan operasional 

perusahaan asuransi seperti pendapatan premi, beban klaim, maupun penawaran surat 

berharga perusahaan di pasar modal dilakukan. Selain untuk kegiatan faktor utama 
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dalam penilaian performa perusahaan. Baik atau tidaknya pengelolaan keuangan 

perusahaan menjadi indikasi penilaian terhadap perusahaan tersebut. 

Penilaian perusahaan tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan, 

bagaimana kondisi keuangan setiap perusahaan sehingga dapat memberikan 

gambaran yang cukup jelas kepada masyarakat ataupun institusi-institusi yang 

bekerjasama dengan perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan kinerja 

keuangan suatu perusahaan, karena kinerja perusahaan bisa baik, dan konstan. 

Kinerja perusahaan yang baik merupakan hasil dari penggunaan segala sumber dana 

secara optimal, efektif, dan efisien. Dengan kinerja perusahaan yang baik merupakan 

modal perusahaan untuk mengembangkan usahanya, memperoleh kredibilitas serta 

kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang.    

Menurut Husnan (2007:70), diantara alat-alat analisis kinerja keuangan yang 

selalu digunakan untuk mengukur kelemahan atau kekuatan yang dihadapi oleh 

perusahaan dibidang keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio pada dasarnya 

merupakan kejadian masa lalu, oleh karena itu faktor-faktor yang mungkin ada pada 

periode yang akan datang, akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha di 

masa yang akan datang. Untuk itu seorang analis dituntut agar dapat memberikan 

hasil analisis dan interprestasi yang baik dan cermat, sebab hasil analisis akan 

bermanfaat dalam menentukan kebijakan manajemen keuangan untuk pengambilan 

keputusan di masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan 

membandingkan data secara historical (dari waktu ke waktu) untuk mengamati 

kecenderungan yang terjadi atau bisa juga membandingkan rasio keuangan suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya yang masih dalam industri yang sama serta 

pada periode tertentu.     

Analisis rasio keuangan perusahaan asuransi dapat menggunakan pendekatan, 

Risk Based Capital (RBC) atau Batas Tingkat Solvabilitas yang merupakan selilih 

antara kekayaan terhadap kewajiban yang perhitungannya didasari pada cara 
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perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi dan pendekatan Early 

Warning System atau sistem peringatan dini yang membantu perusahaan agar 

terhindar dari kemungkinan kesulitan keuangan dimasa yang akan datang.

 Pendekatan Risk Based Capital berdasarkan SK (Surat Keputusan Menteri 

Keuangan) No.424/KMK.06/2003 tentang perhitungan tingkat Solvabilitas dengan 

metode Risk Based Capital (RBC) menjelaskan tentang, penyesuaian pemenuhan 

kebutuhan RBC dilakukan dengan target angka dan toleransi waktu yang sangat 

longgar dan protektif. Yakni ketentuan minimum tingkat solvabilitas sebesar 120% 

dari batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) yang telah ditetapkan BAPEPAM. 

Pengertian Risk Based Capital (RBC) menurut Nawangsih (2008) adalah 

rasio antara  aktiva bersih perusahaan asuransi menurut nilai buku (book value) atau 

selisih antara aktiva yang diukur dengan “kekayaan yang diperkenankan” seperti 

tercantum dengan SK Mentri Keuangan dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 

yang cara perhitungannya ditetapkan berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK. 

Sedangkan pengertian Early Warning System (EWS) menurut Merawati (2008) 

adalah tolok ukur perhitungan dari The National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) atau lembaga pengawas badan usaha asuransi Amerika 

Serikat dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan 

asuransi.     

Ratio yang digunakan dalam penelitian ini lebih spesifik yaitu rasio likuiditas 

(liabilities of liquid assets ratio), rasio tingkat kecukupan dana (adequacy of capital 

funds), rasio beban klaim (incurred loss ratio), dan rasio retensi sendiri (retention 

ratio). Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban lancarnya (jangka pendek).  

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan 

menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Jika tingkat likuiditas perusahaan yang 

diukur dalam keadaan baik, maka memberikan indikasi bahwa kinerja perusahaan 
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dalam keadaan baik karena mampu membayar semua kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal 

perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan dinyatakan baik apabila tidak melebihi batas 

maksimum sebesar 120%. 

Disamping rasio likuiditas, rasio lain yang disarankan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan asuransi adalah rasio tingkat kecukupan dana. Menurut 

Sihombing (2005) dalam penelitiannya rasio tingkat kecukupan dana mengukur 

tingkat kecukupan sumber dana perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi 

yang dimiliki perusahaan. Rasio ini merupakan gambaran seberapa besar modal 

sendiri yang digunakan sebagai sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas 

perusahaan. Rasio tingkat kecukupan dana dinyatakan baik apabila melebihi batas 

minimum sebesar 33%.  

Selanjutnya adalah rasio beban klaim (incurred loss ratio) digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan perolehan laba perusahaan serta berfungsi menjaga 

likuiditas perusahaan. Apabila nilai rasionya buruk, maka sangat berpengaruh pada 

kemampuan perusahaan asuransi dalam melaksanakan fungsi teknis asuransi 

(underwriting). Berkaitan dengan nilai underwriting maka batasan minimum nilai 

rasio beban klaim adalah 40% yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Agustina (2011).  

Rasio terakhir yang dijadikan tolok ukur rasio EWS adalah rasio retensi 

sendiri, yang mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi 

yang ditahan sendiri dibandingkan premi yang diterima secara langsung. Rasio 

retensi sendiri dinyatakan baik apabila melibihi batas minimum sebesar 33% yang 

dikutip dalam penelitian analisis rasio perusahaan asuransi yang dilakukan oleh 

Sihombing (2005).        

 Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa risk based capital, 

dan early warning system dapat menjadi faktor analisis kinerja perusahaan asuransi 

konvensional maupun syariah. Perbedaan antara RBC dan EWS menurut penelitian 
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Cardo (2005) yaitu dalam hal menilai kinerja perusahaan asuransi. RBC 

memperhitungkan risiko kegagalan pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan antara 

nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang, perbedaan antara beban 

klaim yang diperkirakan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban membayar 

klaim yang tidak ada didalam EWS. Sedangkan Early Warning System memasukkan 

unsur-unsur rasio keuangan, produktifitas, profitabilitas serta pertumbuhan dalam 

perhitungannya, sementara Risk Based Capital hanya memasukkan unsur rasio 

solvabilitas yang belum dapat menjelaskan secara jelas tentang kinerja keuangan 

asuransi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

                                                           Gambar 2.1 

                                         Bagan Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kerangka 

pemikiran, maka hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1.   Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan  

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional dengan Perusahaan Asuransi 

Jiwa Syariah dengan metode RBC. 

2.  Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan    

Perusahaan Asuransi Konvensional dengan Perusahaan Asuransi 

Syariah dengan metode EWS yang diwakili Rasio Likuiditas. 

 

3.  Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Perusahaan Asuransi Konvensional dengan Perusahaan Asuransi 

Syariah dengan metode EWS yang diwakili Rasio Tingkat Kecukupan 

Dana. 

4.   Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Perusahaan Asuransi Konvensional dengan Perusahaan Asuransi 

Syariah dengan metode EWS yang diwakili Rasio Beban Klaim. 

5.    Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Perusahaan Asuransi Konvensional dengan Perusahaan Asuransi 

Syariah dengan metode EWS yang diwakili Rasio Retensi Sendiri. 

 


