
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang penelitian 

Tahun 2003 yang baru dilampaui memberikan catatan penting dalam 

evaluasi perseroan. Secara umum kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2003 

ini sudah mulai membaik. Dengan berpatokan pada kondisi ekonomi makro, telah 

terlihat sejumlah perbaikan pada situasi perekonomian di Indonesia juga negara-

negara tetangga.  

Indikator meningkatnya kemampuan ekonomi tersebut antara lain dapat 

dilihat pada laju inflasi dan suku bunga bank yang mulai turun. Di sisi lain, laju 

pertumbuhan produk domestik bruto juga mulai membaik. Kondisi positif tersebut 

memberi dampak pada sector asuransi. Pertumbuhan industri asuransi di 

Indonesia boleh dibilang cukup stabil: yakni mencapai angka rata-rata 25% per 

tahun. 

Sementara itu, peluang bagi pasar asuransi di Indnesia masih sangat 

terbuka. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, terungkap bahwa 

baru sekitar 15% dari jumlah pendek Indonesia yang sudah terjangkau asuransi. 

Dengan demikian, masih terbuka peluang pasar 85% dari penduduk Indonesia. 

Data juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang memiliki polis asuransi 

atas nama pribadi baru sekitar 2% saja. 

Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan bisnis asuransi di 

negara-negara maju. Sebagai gambaran, penduduk di sejumlah negara maju 

memiliki polis asuransi hingga mencapai 200%. Bahkan Jepang diperkirakan 

jumlah penduduk yang memiliki polis asuransi sudah mencapai 400%, setiap satu 

orang memiliki empat polis asuransi. Disinilah peluang perusahaan asuransi 

terbuka lebar dalam upaya memperluas pangsa pasar. 

Apalagi untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa terutama asuransi. 

Asuransi itu sendiri merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalaah 

menerima atau menjual jasa, memindahkan risiko dari pihak lain dan memperoleh 
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keuntungan dengan berabagai risiko (sharing of risk) dari masyarakat yang 

kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi. 

Seperti PT. Asuransi Jiwasraya (persero), sebagai perusahaan asuransi 

jiwa tertua di Indonesia, turut memberikan warna tersendiri dalam dunia bisnis. 

Pengalaman dan kecermatannya membaca situasi pasar semakin memantapkan 

posisi. Sebagai BUMN yang bergerak di bisnis asuransi boleh dibilang tidak 

menghadapi pesaing yang cukup berarti. Namun seiring dengan perkembangan 

jaman, pertumbuhan industri asuransi nasional pun berkembang pesat. Terlebih 

era pasar bebas ini, ketika segala jenis usaha terpacu menghadapi pesaingan 

global. Efek globalisaasi pun mengimbas hingga ke dunia industri asuransi yang 

padat modal. Hal ini dapat ditengarai denagn meningkatnya competitor asing 

dalam bentuk usaha patungan. Iklim kompetisi yang semakin tajam membuat 

JIwasraya berupaya melakukan terobosan-terobosan baru. Kondisi ini lalu 

menjadi latar belakang bagi perubahan fundamental yang diambil Jiwasraya agar 

mampu bertahan dan menjadi semakin propesional, kokoh, dan sehat. 

Untuk menghadapi competitor asing dan perusahaan yang sejenis. 

Jiwasraya bersaing, melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masayarakat. 

Produk-produk yang dirancang sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat ini, selain memiliki nilai perlindungan juga menawarkan investasi 

yang menarik. Jiwasraya selalu berupaya memberikan terbaik pada pemegang 

polis agar jaminan kenyamanan masa depan ada dalam genggaman. 

Penyusunan kinerja perusahaan Asuransi sesuai SK. MENKEU No. 

424/KMK 06/2003 tanggal 30 september 2003 dengan metode Risk Base Capital 

(RBC) yaitu pengukuran kinerja berdasarkan jumlah seluruh kekayaan perusahaan 

yang diperkenankan (Admited Asets) dikurangi seluruh kewajiban perusahaan 

(Liabilities) yang jumlahnya lebih besar dari atau sekurang-kurangnya sama 

dengan batas tingkat Solvabilitas, 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul: “ Manfaat Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja 

Perusahaan. “ 
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1.2. Indentifikasi masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis laporan Keuangan pada perusahaan  

2. Bagaimana analisis kinerja perusahaan  

3. Bagaimana peranan analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan analisis atas Laporan Keuangan 

perusahaan dalam menilai kinerja. 

2. Untuk mengetahui kinerja perusahaan. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana analisis laporan Keuangan berperan 

dalam menilai kinerja. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini 

diharapkan akan medapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi penulis diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai konsep, pengaruh analisis laporan keuangan dan 

hubungan dengan penilain efektivitas kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

meneruskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubungan 

dengan analisis laporan keuangan. 

3. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi 

peneliti yang bermanfaat dalam bidang yang serupa. 
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1.5. Kerangka Pemikiran 

Manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan laju 

perusahaan terutama ditengah-tengah persaingan yang sangat ketat dengan 

perusahan yang sejenis. Manajemen dituntut untuk dapat memaksimalkan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan yang salah satunya adalah memaksimalkan laba 

perusahan. Semua ini tidak terlepas dari perencanaan manajemen sebagai 

pengambil keputusan dalam perusahaan. 

Kegiatan perusahan hendaknya berfokus kepada kegiatan pengukuran atau 

penilaian terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga manajemen dapat 

mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Dalam 

melakukan pengukuran atau penilaian itu laba merupakan ukuran yang paling 

banyak digunakan untuk mengukur prestasi dan kinerja suatu perusahaan. 

Faktor yang paling dominan dilihat sejalan dengan tujuan perusahaan 

adalah profitability atau kemampuan untuk meningkatkan laba. Profitability inilah 

yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja perusahan. Dalam pengukuran 

kinerja, perusahaan dapat melakukan analisi terhadap Laporan Keuangan yang 

dimilikinya. 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syarif Harahap 
(2001;190), yaitu :  
“Meguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih 
kecil dan melihat hubunganya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai 
makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun 
data non keuangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 
dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang 
tepat.” 

Dari pengertian tersebut dapat diartikan dengan melakukan analisi 

terhadap Laporan Keuangan maka para pengambil keputusan akan terbantu dalam 

menilai kesehatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan. Tersebut. Para pengambil keputusan memerlukan 

informasi yang tepat dan relevan sebelum suatu keputusan diambil dan informasi 

yang mentah sering tidak memberikan bantuan yang berguna bagi para 

pemakainya, oleh karena itu maka analisi laporan keuangan ini perlu dilakukan 

dan hasilnya harus disajikan secara jelas dan dapat dimengerti. 
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Dalam menghadapi situasi yang penuh ketidak pastian dan resiko sekarang 

ini dibutuhkan suatu informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya, dimana 

informasi tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidak pastian dan resiko 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan 

proses pemilihan dan pengembangan untuk menerapkan suatu tindakan guna 

memecahkan suatu permasalahaan, maka keputusan tersebut harus diambil 

berdasarkan analisis matematis yang salah satunya analisi laporan keuangan. 

Analisi laporan keuangan berusaha mengembangkan sejumlah perbandingan dan 

mengukur perbandingan antara komponen-komponen dalam Laporan Keuangan 

dimana analisi tersebut akan menentukan suatu basis untuk keputusan yang 

diambil oleh pemakai. Dari hasil analisi laporan keuangan tersebut, manajemen 

perusahaan diharapkan lebih dapat lebih menyerahkan dan mengorganisasikan 

perusahaannya secara lebih efisien dan berkesinambungan. Dengan terpilihnya 

suatu alternatif keputusan yang terbaik maka akan mengurangi biaya yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga jelas akan memaksimalkan laba 

perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

   Analisis Laporan Keuangan Kinerja Perusahaan 
 
      1. Rasio likuiditas                                                       1. Pertumbuhan premi bruto 
      2. Rasio solvabilitas                                                    2. Pertumbuhan cadangan teknis 
      3. Rasio profitabilitas                                                  3. Rasio Investasi 
      4. Rasio aktivitas 4. Skala ekonomi 
  5. Total Asset Turnover 
                                                                                          6. Pertumbuhan Laba 
                                                                                          7. ROE 
                                                                                                                     
 

RBC>120% perusahaan sehat 
RBC<120% perusahaan tidak sehat 

 

 

Hipotesis 

ALK memiliki manfaat  
dalam menilai kinerja perusahaan 
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Hubungan antara analisis laporan keuangan dengan  kinerja perusahaan 

yaitu, Jika  kemampuan perusahaan untuk membayar klaim nasabah masih jauh 

yang ditetapkan pemerintah yang hanya sebesar 120% untuk Risk Based Capital 

(RBC) kategori sebuah perusahaan asuransi dikatakan sehat, maka disitu dinilai 

kinerja perusahaan untuk memperoleh nilai RBC diatas 120% dan usaha yang 

perlu dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan, kinerja dan perhargaan, dan 

penghargaan yang memuaskan pribadi. Dan bagaimana cara manajemen 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut kerangka pemikiran diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

“Analisis laporan keuangan memiliki manfaat dalam menilai kinerja 

perusahaan”. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan disini bersifat kasus, berupa metode 

deskriptif, yaitu metode yang berusaha menyimpulkan data yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisanya sehingga dapat 

memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulan. 

Jenis data untuk menyusun skripsi ini adalah data sekunder dan sumber 

datanya adalah study kepustakaan dan media internet yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakuakan penulis dengan 

cara sebagai berikut : 

 

1. Studi Kepustakaan ( Library Reseaech ) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan 

kuliah. Serta bacaan lainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan ( Field Research )  

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada 

perusahaan untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisi. Adapun 
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langkah–langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dilakukan dengan 

cara mengakses internet. 

 

1.7.  Lokasi dan waktu penelitian 

 Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jln Pajajaran 82, Bandung.  
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