
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Asuransi merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga 

pertanggungan atau pengelolaan risiko. Asuransijuga berperansebagai wadah 

penghimpun dana dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi 

(Rivai et al. 2013). Menurut Ward dan Zurbrueeg (2002), industri asuransi di Asia 

menjadi salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian di negara 

Taiwan, menurut Lee (2014) menunjukkan bahwa sektor asuransi memiliki 

peranan penting pada industri jasa keuangan di hampir seluruh negara maju dan 

berkembang serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Ghana, sektor 

asuransi merupakan sektor kunci dari perkembangan ekonomi negaranya 

(Abdullah 2011). Menurut UU RI No. 2 Tahun 1992, pembangunan ekonomi 

sebuah negara memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang 

pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu diperlukan 

usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang 

bersumber dari tabungan masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. 

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari berbagai risiko yang bila tidak 

dikendalikan akan berdampak negatif terhadap kestabilan perekonomian. Melalui 

sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh 

kerugian yang dideritanya, sehingga kestabilan finansialnya tetap terjaga. Hal 

tersebut mendorong kebutuhan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh dalam 

mengatasi berbagai kemungkinan risiko. 

Asuransi di Indonesia terus mengalami peningkatan melalui pertumbuhan 

tingkat penetrasi asuransi yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Statistik 

Perasuransian 2014, penetrasi asuransi di Indonesia saat ini sebesar 2,35 persen. 

Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

(yaitu sekitar 2,13 persen; 2,06 persen; 1.95 persen). Peningkatan tersebut 

mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi 

sebagai bagian dari kegiatan manajemen risiko yang dapat memberikan jaminan 

atas harta atau jiwa seseorang dan memengaruhi pertumbuhan industri asuransi 

secara umum. Bagi perusahaan asuransi jiwa, hal tersebut merupakan sinyal 

positif untuk mendapatkan penerimaan premi dan hasil investasi yang lebih besar 

yang akan memengaruhi kinerja perusahaan asuransi, baik dari segi profitabilitas 

maupun tingkat kesehatan keuangan perusahaan. 

Usaha asuransi yang memiliki kontribusi terbesar dalam industri 

perasuransian nasional adalah asuransi jiwa (Laporan Statistika Perasuransian), 

yaitu usaha komersil yang memberikan pertanggungan atas risiko yang 

diasuransikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam polis asuransi. 

Risiko yang diasuransikan dalam asuransi jiwa antara lain risiko kematian, 

kecelakaan dan/ atau cacat. Asuransi jiwa merupakan lembaga keuangan yang 

efektif dalam menghimpun dana untuk modal investasi dan pertumbuhan ekonomi 

serta membantu melakukan mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangan 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ching et al. 2010). Hasil penelitian 

Verma dan Bala (2013) menunjukkan bahwa asuransi jiwa berpengaruh signifikan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan Gross Domestic 

Product (PDB) di India. Di Indonesia, kontribusi pertumbuhan total investasi, 

total aset dan premi bruto asuransi jiwa selalu lebih besar dibandingkan dengan 

jenis usaha asuransi lainnya dari tahun ke tahun. Gambar 1, Gambar 2 dan 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa kontribusi asuransi jiwa lebih besar 

dibandingkan usaha asuransi lainnya. Grafik-grafik tersebut memiliki tren yang 

cenderung positif dan mengindikasikan industri asuransi jiwa yang terus 

berkembang. Besarnya kontribusi tersebut diharapkan akan memengaruhi 

pertumbuhan ekonomi negara Indonesia.  

 

 
Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2014 (diolah) 

Gambar 1 Total Investasi untuk Setiap Jenis Usaha Asuransi 

 

 
Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2014 (diolah) 

Gambar 2 Total Aset untuk Setiap Jenis Usaha Asuransi 
 

 
Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2014 (diolah) 

Gambar 3 Premi Bruto untuk Setiap Jenis Usaha Asuransi 
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Asuransi jiwa merupakan sebuah bisnis dengan produk dan jasa jangka 

panjang untuk dapat menghasilkan profit dan bergantung pada kepercayaan 

stakeholdersehingga manajemen juga harus memerhatikan tingkat kesehatan 

keuangannya. Tingkat kesehatan keuangan dan profitabilitas sangat memengaruhi 

kegiatan operasional perusahaan dan merupakan bagian dari komitmen 

perusahaan untuk membayar klaim asuransi, oleh karena itu pemahaman 

mengenai tingkat kesehatan keuangan dan profitabilitas bagi perusahaan asuransi 

jiwa merupakan hal penting. Indikator pencapaian tingkat kesehatan keuangan 

ialah risk based capital (RBC), sedangkan indkator profitabilitas pada penelitian 

ini adalah rasio return on assets (ROA). Menurut Malik (2011), indikator kunci 

dari profitabilitas perusahaan terutama di sektor asuransi adalah ROA. ROA 

merupakan indikator yang paling banyak digunakan sebagai proksi dari kinerja 

keuangan perusahaan asuransi (Almezweq 2015). 

 

 
Sumber: Laporan Keuangan Setiap Perusahaan Asuransi Jiwa (diolah) 

Gambar 4 Pergerakan RBC Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia 

 

RBC adalah metode pengukuran batas tingkat solvabilitas perusahaan 

asuransi yang disyaratkan dalam undang-undang yang besarnya ditetapkan 

minimal 120 persen dari modal minimum berbasis risiko. Rasio ini menjadi sinyal 

bagi manajemen perusahaan dan regulator untuk melihat tingkat keberlanjutan 

bisnis perusahaan asuransi. Gambar 4 memperlihatkan bahwa pergerakan RBC 

perusahaan asuransi jiwa di Indonesia berfluktuatif dan cenderung meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Laporan Keuangan Setiap Perusahaan Asuransi Jiwa (diolah) 

Gambar 5 Pergerakan ROA Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia 
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ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara 

menyeluruh atau komprehensif. Gambar 5 memperlihatkan pergerakan ROA 

perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014 

yang cukup fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2014.Hal yang sama 

terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, menengah maupun kecil.Rasio ROA 

mayoritas perusahaan asuransi jiwa masih berada di bawah rasio ROA industri 

asuransi jiwa, yang berada di atas 3 persen.  

Fluktuasi yang terjadi disebabkan oleh perlambatan ekonomi nasional 

maupun global. Menurut Eikenhout (2015), penelitian di Belanda menunjukkan 

bahwa krisis finansial yang terjadi belakangan ini menyebabkan efek yang besar 

terhadap kinerja perusahaan asuransi. Di Indonesia sendiri, dimulanya era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta meningkatnya jumlah perusahaan 

asuransi jiwa di Indonesia mengharuskan perusahaan asuransi untuk mampu 

menjaga kinerja keuangnya, seperti tingkat kesehatan keuangan dan 

profitabilitasnya agar dapat berkompetisi di pasar nasional maupun global. 

Tingkat kesehatan keuangan (RBC) dan profitabilitas (ROA) perusahaan 

merupakan dua rasio penting yang harus diperhatikan oleh manajemen. 

Penyusunan strategi bisnis membutuhkan analisis mengenai faktor-faktor penentu 

profitabilitas dan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa, baik dari 

faktor internal maupun makroekonomi, agar dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan yang terbaik. Semakin baik kinerja keuangan dan tingkat kesehatan 

keuangan perusahaan, maka semakin baik profil perusahaan tersebut bagi para 

stakeholder dan perusahaan akan semakin mampu untuk berkompetisi di tingkat 

nasional maupun global serta bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sedang berfluktuasi akibat 

perlambatan ekonomi global maupun dalam negeri. Perlambatan perekonomian 

Indonesia memberikan dampak terhadap kinerja industri perasuransian nasional, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor asuransi yang memiliki 

kontribusi terbesar dalam industri perasuransian nasional adalah asuransi jiwa. 

Asuransi jiwa hampir menguasai 50% dari industri perasuransi nasional yang 

dapat dilihat dari jumlah total asset, hasil investasi dan juga pendapatan premi 

bruto yang paling besar dibandingkan dengan sektor asuransi lainnya. Kontribusi 

yang besar tersebut mengindikasikan bahwa asuransi jiwa menjadi bagian 

terpenting dalam perasuransian Indonesia selama tahun 2010 hingga 2014. Fakta 

yang dipublikasikan oleh AAJI (2015) mengatakan bahwa di tengah perlambatan 

ekonomi, asuransi jiwa masih membukukan kinerja yang positif yang 

digambarkan dengan pertumbuhan total aset sebesar 23,2% dan pertumbuhan total 

premi asuransi jiwa sebesar 26,6%. Meningkatnya premi asuransi di tengah 

tekanan ekonomi menunjukkan semakin kuatnya pemahaman masyarakat akan 

manfaat jangka panjang produk-produk asuransi jiwa terhadap perencanaan 

keuangan. Saat ini, masyarakat yang memiliki akses terhadap asuransi masih 

berkisar diantara 15% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadi 

peluang besar untuk pertumbuhan industri asuransi jiwa nasional. 
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Profil perusahaan yang baik akan tercipta ketika perusahaan memerhatikan 

dan menjaga kinerja keuangan perusahaannya. Indikator penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan asuransi jiwa adalah rasio tingkat kesehatan 

perusahaan (RBC) dan profitabilitas (ROA) perusahaan. Rasio RBC merupakan 

rasio yang diawasi secara ketat oleh OJK sebagai lembaga pengawas industri 

keuangan non-bank (IKNB). Peraturan Menteri Keuangan mensyaratkan 

perusahaan asuransi harus mencapai tingkat rasio RBC tertentu agar mampu 

bertahan dan berkompetisi dalam industri nasional maupun global. Pengawasan 

terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi bertujuan sebagai peningkatan 

upaya perlindungan terhadap pemegang polis asuransi dan mendorong 

pertumbuhan industri asuransi. Selain itu, pihak manajemen perusahaan 

membutuhkan upaya untuk mencapai tingkat profitabilitas (ROA) tertentu untuk 

menciptakan profil perusahaan yang baik sehingga menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat sehingga permintaan akan produk asuransi jiwa meningkat. 

Pemahaman mengenai profitabilitas perusahaan asuransi jiwa menjadi sangat 

krusial karena sektor asuransi jiwa memainkan peran yang besar dalam industri 

perasuransian nasional. Total asset dan jumlah investasi yang disumbangkan oleh 

sektor asuransi jiwa terhadap industri perasuransian nasional meningkat dari tahun 

ke tahun seperti terlihat pada Gambar 6 di bawah ini. 

 

 
Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2014 (diolah) 

Gambar 6 Total Aset dan Jumlah Investasi Sektor Asuransi Jiwa 
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profitabilitas yang tinggi pula. Rasio-rasio tersebut dapat menjadi informasi bagi 
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besarnya kontribusi asuransi jiwa terhadap industri perasuransian nasional. 

Penelitian mengenai tingkat kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan 

asuransi jiwa di negara berkembang, seperti Indonesia masih jarang dilakukan.  

Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi gap tersebut dengan mencari faktor 

penentu tingkat kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan asuransi jiwa di 

Indonesia untuk membantu manajemen meningkatkan profitnya. Hingga saat ini, 

penelitian lebih banyak terkonsentrasi kepada tingkat profitabilitas industri 

perbankan. Selain hal tersebut, meningkatnya kesadaran akan asuransi jiwa dan 

perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia yang dibuktikan dengan 

peningkatan insurance penetration dan insurance density selama beberapa tahun 

terakhir menambah ketertarikan peneliti untuk menganalisis fenomena tersebut. 

Faktor penentu tingkat kesehatan keuangan (RBC) pada penelitian ini 

dibangun berdasarkan komposisi aset dari portofolio investasi yang dilakukan 

oleh perusahaan, yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal 

tersebut dilakukan sebab RBC disusun oleh komponen aset dan liabilitas serta 

faktor risiko dari portofolio investasi. Faktor penentu profitabilitas disusun 

berdasarkan uraian hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

terdapat research gap untuk beberapa variabel–variabel yang mempengaruhi 

ROA, yaitu: (1) Premium growth berpengaruh positif terhadap ROA (Reshid 

2015), sedangkan menurut Charumathi (2012) berpengaruh negatif; (2) RBC 

berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi kerugian nasional, 

sedangkan menurut Reshid (2015) berpengaruh negatif; (3) Inflasi berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Fransiscus 2013), sedangkan menurut Reshid (2015), 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana karakteristik dan faktor apa saja yang memengaruhi tingkat 

kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana pengaruhnya? 

2. Faktor apa saja yang memengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi jiwa dan 

bagaimana pengaruhnya? 

3. Implikasi manajerial apa yang dapat direkomendasikan kepada manajemen 

untuk meningkatkan profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis karakteristik dan faktor-faktor penentu tingkat kesehatan 

keuangan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia serta pengaruhnya. 

2. Menganalisis faktor-faktor penentu profitabilitas perusahaan asuransi jiwa dan 

pengaruhnya. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi regulator, memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat 

kesehatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. 

2. Bagi manajemen, memberikan laporan analisis kinerja keuangan perusahaan 

asuransi jiwa di Indonesia sebagai bahan perencanaan strategi bisnis. 
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3. Bagi pemegang polis dan regulator, memberikan informasi kelangsungan 

keuangan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. 

4. Bagi peneliti, sebagai literatur untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai 

asuransi jiwa. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh komposisi aset perusahaan dan 

makroekonomi terhadap tingkat kesehatan keuangan serta pada pengaruh faktor 

spesifik perusahaan dan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas perusahaan 

asuransi jiwa terdaftar di OJK. Faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini 

diambil berdasarkan studi empiris yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua 

model, yaitu model RBC dan model ROA. Faktor penentu RBC yang digunakan 

adalah jumlah aset yang dialokasikan pada jenis investasi seperti saham, obligasi, 

reksadana, deposito dan surat berharga serta faktor makroekonomi, yaitu tingkat 

inflasi dan suku bunga. Faktor penentu profitabilitas yang digunakan adalah faktor 

spesifik perusahaan, seperti size of company, leverage ratio, liquidity ratio, equity 

of capital, risk based capital ratio, premium growth dengan faktor makroekonomi 

yaitu inflasi. Data yang digunakan merupakan data tahunan selama 2010 hingga 

2014. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Tingkat Kesehatan Keuangan dan Faktor yang Memengaruhinya 

 

Perusahaan asuransi jiwa merupakan bisnis dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus mampu memiliki tingkat kesehatan keuangan (RBC) yang baik 

setiap tahunnya agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bagi 

perusahaan asuransi jiwa, RBC merupakan modal minimum berbasis risiko yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar klaim yang 

dapat terjadi kapan saja. Kemampuan membayar klaim merupakan salah satu 

faktor penting bagi perusahan asuransi. RBC mencerminkan kekuatan permodalan 

sebuah perusahaan asuransi dalam menghadapi berbagai risiko. RBC perusahaan  

asuransi diawasi ketat oleh undang-undang dalam rangka mendorong 

pertumbuhan industri perasuransian nasional dan meningkatkan upaya 

perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis. Pada Peraturan Menteri 

Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012, perusahaan asuransi jiwa yang tidak 

dapat mencapai tingkat solvabilitas minimum yang ditentukan, yaitu sebesar 

120persen, dilarang melaksanakan rencana perubahan strategi dan/ atau 

pengembangan bisnisnya. Menurut Gour dan Gupta (2012), RBC sangat penting 

untuk menghindari insolvency ketika terjadi deviasi antara pengelolaan aset dan 

liabilitas. 

 Faktor yang memengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi jiwa yang 

diproksikan dengan RBC masih jarang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, 

faktor penentu diambil berdasarkan komposisi aset atau portofolio investasi yang 




