
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan 

untuk membagi dan melindungi dari sebuah risiko yang mungkin terjadi.  

Menurut Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi 

adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara perusahaan 

asuransi dan pemegang polis yang bertujuan untuk melindungi risiko dari kejadian 

yang tidak pasti dengan imbalan berupa premi yang telah diperhitungkan sesuai 

dengan risiko yang dilindungi. Asuransi dapat menjaga stabilitas perekonomian 

sebuah negara karena dapat menjaga keuangan penduduknya jika terjadi sebuah 

bencana. Selain itu asuransi juga memiliki peranan yang penting dalam 

pertumbuhan perekonomian sebuah Negara. Berdasarkan penelitian Lee (2014), 

Christe et al. (2014), Rivai et al. (2013), Abdullah (2011), Haiss dan Stimegi 

(2008) serta Ward dan Zurbrueeg (2002) menyatakan bahwa peranan asuransi 

bagi sebuah negara sangat penting dalam perihal pertumbuhan ekonominya.  

Secara umum asuransi yang dikenal di masyarakat ada dua yaitu asuransi 

jiwa dan asuransi umum. Untuk di Indonesia sendiri asuransi jiwa lebih terkenal 

dibandingkan asuransi umum. Hal ini bisa dilihat dari perolehan premi yang 

didapatkan asuransi jiwa jauh lebih besar dibandingkan asuransi umum dan 

penelitian-penelitian ilmiah terdahulu lebih banyak mengkaji tentang asuransi 

jiwa dibandingkan asuransi umum. Namun secara manfaat asuransi umum tidak 

kalah dibandingkan asuransi jiwa karena dapat menjaga kestabilan perekonomian 

baik perorangan maupun lembaga jika terjadi bencana atau kejadian yang tidak 

diinginkan. Lalu secara fungsi juga berbeda dimana asuransi jiwa berfungsi 

sebagai financial intermediaries sedangkan asuransi umum sebagai risk taker 

(Brockett et al. 1994). Asuransi umum adalah asuransi yang melindungi kerugian 

tertanggung jika mengalami kecelakaan atau bencana.  

 

 
Sumber : Statistik Perasuransian Indonesia 2017 (diolah) 

Gambar 1  Premi bruto untuk industri asuransi nasional dan asuransi umum 
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Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pertumbuhan premi di industri asuransi di 

Indonesia adalah sebesar 9,66% dibandingkan tahun 2016 (Data Statistik 

Perasuransian Indonesia 2017 dari Otoritas Jasa Keuangan). Pertumbuhan ini 

mengartikan bahwa minat dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap asuransi 

dari tahun semakin meningkat. Untuk industri asuransi umum pertumbuhan 

preminya masih di bawah pertumbuhan premi di industri asuransi jiwa, asuransi 

sosial dan asuransi wajib. Pertumbuhan premi di industri asuransi umum 

meningkat terus dari tahun ke tahun dan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,29%. 

Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1. Namun pertumbuhan asuransi umum masih 

lebih rendah dibandingkan asuransi jiwa, asuransi sosial dan asuransi wajib.  

Peningkatan premi bruto yang terjadi pada industri asuransi umum di 

Indonesia ini mengindikasikan bahwa asuransi umum merupakan sesuatu yang 

cukup penting di masyarakat dan industri asuransi. Hal ini juga menjadi peluang 

bagi perusahaan asuransi umum untuk semakin meningkatkan produktifitas 

mereka sehingga akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan, salah satunya 

dari segi solvabilitas. Kesehatan perusahaan asuransi sangat penting karena 

menjadi salah satu kunci untuk performa sebuah perusahaan asuransi. Kesehatan 

perusahaan asuransi bisa dilihat dari solvabilitasnya yang biasa disebut Risk Based 

Capital (RBC). Hal ini berlaku untuk semua asuransi di Indonesia, termasuk 

asuransi umum. Gambar 2 menunjukan bahwa RBC  industri asuransi umum 

mengalami kecenderungan penurunan dari tahun 2013-2017 dan hal ini juga 

diikuti oleh penurunan laba perusahaan asuransi umum di Indonesia. Berdasarkan 

nilai standar deviasinya terjadi penurunan yang drastis dari tahun 2014-2017 yang 

mengindikasikan nilai RBC semakin homogen. Terdapat 8 (delapan) perusahan 

dengan nilai RBC kurang dari 130% dengan rincian setiap tahunnya yaitu 2 (dua) 

perusahaan pada tahun 2013, 4 (empat) perusahaan pada tahun 2014, 3 (tiga) 

perusahaan pada tahun 2015, dan 1 (satu) perusahaan pada tahun 2017. Kemudian 

ada 2 (dua) perusahaan dengan nilai RBC kurang dari 120% yaitu pada tahun 

2014. Ada 1 (satu) perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tahun 2017 dan 1 (satu) perusahaan yang ditutup atau 

dihentikan izin usahanya pada tahun 2017.  
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Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan-perusahaan Asuransi Umum di Indonesia (diolah) 

Gambar 2  RBC dan laba untuk perusahan-perusahaan di industri asuransi   umum 

Indonesia 2013-2017 

 

Rata-rata RBC untuk perusahaan-perusahaan asuransi umum di Indonesia 

selama tahun 2013-2017 ditunjukan Gambar 3. Terlihat bahwa rata-rata RBC 

masih fluktuatif namun mulai mengerucut di bawah nilai 360%. Pada tahun 2015 

rata-rata RBC turun drastis dari 434% pada tahun 2014 menjadi 310% pada tahun 

2015. Ada penurunan sebesar 124% pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 dan 

2017 rata-rata RBC mulai naik namun masih di bawah 400%. 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan-perusahaan Asuransi Umum di Indonesia (diolah) 

Gambar 3  Rata-rata RBC untuk perusahan-perusahaan di industri asuransi umum 

Indonesia 2013-2017 

 

RBC merupakan indikator pada penelitian ini. RBC adalah sebuah metode 

yang digunakan untuk menilai solvabilitas (kesehatan) perusahaan asuransi 
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dengan nilai minimal 120 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 

sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 71/POJK.05/2016. 

RBC ini menjadi indikator bagi manajemen dan regulator untuk melihat 

solvabilitas (kesehatan) perusahaan asuransi. RBC merupakan indikator yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajemen dan regulator. 

Perencanaan bisnis yang baik sangat dibutuhkan agar RBC tetap terjaga dengan 

baik oleh karena itu dibutuhkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesehatan (RBC) baik secara internal maupun eksternal di industri asuransi umum 

Indonesia. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan 

perusahaan asuransi umum di Indonesia maka manajemen akan dapat mengambil 

keputusan-keputusan strategi bisnis yang lebih baik. Jika RBC semakin meningkat 

maka profil perusahaan asuransi umum akan semakin baik juga dipandangan 

masyarakat, stakeholder dan regulator sehingga akan mampu berkompetisi baik 

secara nasional maupun internasional. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kesehatan perusahaan asuransi umum dapat dilihat dari solvabilitasnya 

(RBC). RBC menjadi acuan apakah sebuah perusahan asuransi itu dalam kondisi 

yang sehat dan stabil atau tidak. OJK sangat mengawasi dengan ketat rasio RBC. 

Nilai RBC minimal untuk sebuah perusahaan asuransi adalah 120%. Nilai RBC 

yang semakin besar akan menunjukan bahwa kesehatan perusahaan yang semakin 

kuat juga (Lanham 2013) dan menurut Oktiani (2017) RBC yang terlalu besar 

menunjukan bahwa modal yang dimiliki tidak efektif. Namun jika RBC bernilai 

rendah maka perusahaan akan meningkatkan modal agar perusahaan menjadi 

lebih sehat (Huang 2003). Jadi RBC merupakan sesuatu hal yang menjadi acuan 

apakah perusahaan asuransi mampu mengendalikan dan memitigasi risiko yang 

ada. RBC industri asuransi umum di Indonesia yang cenderung menurun dalam 

lima tahun terakhir bisa disebabkan oleh fluktuasi pada perekonomian nasional 

maupun global sesuai penelitian Eikenhout (2015) di Belanda.  

Solvabilitas (RBC) merupakan hal yang selalu diamati oleh para 

stakeholder karena dapat menggambarkan kinerja dari sebuah peruasahaan 

asuransi. Selain itu solvabilitas merupakan suatu kemampuan sebuah perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka waktu yang panjang sehingga perlu menjadi 

perhatian bagi para stakeholder (Adriyati 2012). Hal ini menjadi landasan 

kekuatan perusahaan asuransi umum untuk dapat bersaing dengan baik. Faktor-

faktor yang memengaruhi kesehatan (RBC) perusahaan asuransi umum di 

Indonesia sangat banyak baik dari internal maupun eksternal, namun sampai saat 

ini belum ada didapatkan faktor penentu yang pasti, terutama untuk di Indonesia. 

Analisis kesehatan perusahaan menjadi hal yang sangat krusial untuk diketahui 

agar dapat menjalankan bisnis dalam jangka panjang. Penelitian mengenai analisis 

kesehatan perusahaan di industri sangat jarang, terutama untuk industri asuransi 

umum di Indonesia. Sampai saat ini, penelitian-penelitian lebih terdahulu lebih 

banyak membahas mengenai asuransi jiwa. Selain itu industri asuransi umum 

sangat berperan dalam melindungi kondisi finansial masyarakat jika terkena 

musibah sehingga industri asuransi umum tidak bisa diremehkan begitu saja. Hal-



 

5 

hal tersebut membuat peneliti sangat tertarik untuk meneliti sektor industri 

asuransi umum. 

Lalu belum banyak penelitian-penelitian mengenai asuransi di Indonesia, 

terutama untuk asuransi umum. Oktiani (2017) melakukan penelitian terhadap 

faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan asuransi jiwa di Indonesia berdasarkan 

nilai RBC dengan menggunakan model data panel dan Putri (2015) melakukan 

studi tentang solvabilitas perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia berdasarkan nilai RBC dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hakim (2015) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan perusahaan asuransi umum berdasarkan nilai RBC 

namun hanya menggunakan tiga faktor internal saja dan metode yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Untuk di luar Indonesia, penelitian mengenai 

asuransi telah cukup banyak dilakukan dengan beberapa peubah penjelas yang 

berbeda-beda yang mana secara umum hanya menggunakan faktor internal dan 

metode yang berbeda-beda. Seperti penelitian Chen dan Wong (2004) yang 

menganalisis kesehatan perusahaan asuransi di Asia berdasarkan empat belas rasio 

keuangan yang mana jika terdapat empat rasio keuangan diluar batas yang 

ditentukan maka perusahaan tersebut dianggap tidak sehat. Penelitian Chen dan 

Wong (2004) ini hanya menggunakan peubah internal dan metode yang 

digunakan adalah analisis regresi logistik. Lalu Komen (2012) juga melakukan 

penelitian tentang kesehatan perusahaan asuransi di Kenya berdasarkan nilai 

Available Solvency Margin. Peubah-perubah penjelas yang digunakan  hanya dari 

faktor internal dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 

penelitian-penelitian tersebut masih terdapat kekuarangan baik dari segi metode 

yang kurang tepat ataupun peubah penjelas yang kurang komprehensif. Khusus 

penelitian ini menganalisis mengenai kesehatan/solvabilitas perusahaan dengan 

RBC sebagai indikatornya di industri asuransi umum Indonesia berdasarkan 

faktor internal dan eskternal. 

 Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, maka pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik kesehatan perusahaan di industri asuransi umum 

Indonesia? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan perusahaan di industri 

asuransi umum Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis karakteristik kesehatan perusahaan di industri asuransi umum 

Indonesia. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan perusahaan di 

industri asuransi umum Indonesia. 
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Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti: memperoleh pengetahuan mengenai analisis kesehatan 

perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal di industri asuransi umum 

Indonesia. 

2. Bagi regulator: sebagai gambaran mengenai tingkat kesehatan perusahaan di 

industri asuransi umum Indonesia. 

3. Bagi manajemen: memberikan laporan kesehatan perusahaan di industri 

asuransi umum sebagai bahan perencanaan strategi bisnis. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada faktor yang memengaruhi kesehatan/solvabilitas 

(RBC) perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal di indsutri asuransi 

umum Indonesia. Pada penelitian ini periode yang diteliti yaitu periode 2013-2017. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Asuransi dan Asuransi Umum 
 

Menurut Undang-undang No 40 tahun 2014 tetang Perasuransian, Asuransi 

adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, 

yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai 

imbalan untuk: 

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis 

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, 

atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti; atau 

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya 

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya 

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan 

atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi 

produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan 

asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian 

kerugian asuransi atau asuransi syariah. 

Asuransi bertujuan sebagai mitigasi risiko, pembayaran ganti rugi, santunan, 

dan kesejahteraan anggota (Muhammad 2011). Menurut Darmawi (2001) asuransi 

memiliki manfaaat sebagai pelindung risiko investasi, sumber dana investasi, 

melengkapi syarat kredit, mengurangi kekhawatiran, mengurangi biaya modal, 

menjamin kestabilan perusahaan, meratakan keuntungan, menyediakan layanan 

professional, mendorong usaha pencegahan kerugian, dan membantu menjaga 

kesehatan. Asuransi berfungsi sebagai pembangun rasa aman, pengendalian 




