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ABSTRAK 

EVALUASI  PENGGUNAAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN RISK 

BASED CAPITAL UNTUK MENGELOLA RISIKO SOLVABILITAS 

PERUSAHAAN ASURANSI 

Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data 
keuangan yang sangat berperan dalam membantu para pemakai baik itu investor 
dan para pelaku pasar modal lainnya dalam menilai kinerja perusahaan. Ada 
banyak teknik analisis yang bisa digunakan dalam menilai tingkat solvabilitas 
perusahaan, tapi teknik analisis yang paling baik dalam melakukan analisis di 
dalam persusahaan asuransi adalah Risk Based Capital (batas tingkat solvabilitas 
minimum).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknik 
analisis lapoaran keuangan  risk based capital dalam membandingkan tingkat 
solvabilitas suatu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya yang 
sejenis dari tahun ke tahun agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pada 
masing-masing perusahaan, penyebab-penyebab penyimpangan, dan kemudian 
dapat dicari solusi untuk peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu penulis 
memilih judul “EVALUASI  PENGGUNAAN ANALISIS LAPORAN 
KEUANGAN RISK BASED CAPITAL UNTUK MENGELOLA RISIKO 
SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI ’’.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan selama kurun waktu tiga (3) tahun dari tahun 2003 hingga 
tahun 2005. Laporan keuangan tersebut adalah milik peruahaan-perusahaan 
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Terdapat tiga perusahaan di 
bidang asuransi yang terdaftar sebagai emiten di BEJ yaitu PT Asuransi Bintang, 
PT Asuransi Dayin Mitra, PT Asuransi Bina Dana Arta. Metode analisis yang 
digunakan adalah Risk Based Capital dimana perhitungan tingkat solvabilitas 
dihitung dengan mengurangi seluruh kewajiban (kecuali pinjaman subordinasi) 
dari kekayaan yang diperkenankan. 

Hasil penelitian menunjukkan perbandingan kemampuan atau kinerja 
perusahaan setelah dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada akun-akun 
laporan keuangannya masing-masing. Dari perbandingan ini dapat ditentukan 
perusahaan mana yang lebih baik dan lebih stabil dibanding lainnya. Tingkat 
solvabilitas  terbaik perusahaan dimiliki oleh PT Asuransi Dayin Mitra, dan 
tingkat solvabilitas terburuk terdapat pada PT Asuransi Bina Dana Arta. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dan investor dalam 
membandingkan tingkat solvabilitas sebuah perusahaan asuransi. 

 

 

 

 

 


