
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
 
Industri keuangan merupakan salah satu penggerak perekonomian yang ada 

di suatau negara. Peran Industri keuangan menjadi sangat penting disebabkan 
industri keuangan merupakan salah satu penyalur dari pihak yang kelebihan kepada 
pihak yang kekurangan dana, yang mana berdampak pada kinerja perekonomian. 
Apabila fungsi dari industri keuangan ini berjalan dengan baik, maka dana 
menganggur pada pihak yang kelebihan dana dapat dikurangi, sedangkan 
kebutuhan investasi atau konsumsi diri dari pihak yang kekurangan dana dapat 
dipenuhi (Mishkin 2004). 

Sistem keuangan memiliki interaksi yang sangat kompleks, yang mana 
mencakup interaksi pasar keuangan, lembaga keuangan, dan produk pasar 
keuangan (Warjiyo 2007). Berbagai studi menunjukkan bahwa aliran dana secara 
tidak langsung tidak kalah pentingnya dalam perekonomian dibandingkan aliran 
dana langsung melalui pasar keuangan (Mishkin 2004). Bank, perusahaan asuransi, 
dana pensiun, dan reksadana telah berperan dalam perdagangan industri keuangan. 

Penguatan pada lembaga keuangan non bank di Indonesia diperlukan 
sebagai salah satu sarana untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka 
panjang melalui penempatan obligasi di pasar domestik, pembiayaan infrastruktur, 
dan perluasan lapangan kerja dengan penyediaan sumber dana murah bagi usaha 
kecil dan menengah (Bank Dunia 2006). Salah satu industri lembaga keuangan non 
bank yang berperan penting dalam sistem keuangan indonesia adalah asuransi. 
Industri ini memiliki pangsa pasar kedua terbesar setelah perbankan dan merupakan 
pemegang pangsa pasar terbesar dalam industri lembaga keuangan non bank (Bank 
Indonesia 2010). 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam buku statistik perasuransian 
tahun 2017 menunjukkan kontribusi pertumbuhan perusahaan asransi  
menunjukkan kontribusi yang signifikan, jumlah asset asuransi jiwa dibandingkan 
dengan gross domestic product sebesar 4.02%. 

 
Tabel 1  Persentase Total Kekayaan / Aset Asuransi Terhadap Gross Domestic 

Product (GDP) 

Tahun 
Total kekayaan 

Perusahaan Asuransi 
Jiwa 

Gross Domestic 
Product 

ProsentaseTerhadap Gross 
Domestic Product (GDP) 

2013 293.74 Trilyun 9.084 Trilyun 3.23% 
2014 368.06 Trilyun 10,542.70 Trilyun 3.49% 
2015  378.03 Triliyun 11,540.79 Triliyun 3.28% 
2016  451.03 Triliyun 12,406.80 Triliyun 3.64% 
2017 546.64 Trilyun 13,588.80 Triliyun 4.02% 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2017 

 
Pengelolaan dana investasi dapat dilakukan dengan membentuk portofolio 

investasi. Portofolio dibentuk investor berdasarkan pada arahan dan kebijakan 
perusahaan, yang memiliki target return dimana sudah ditetapkan oleh pemegang 
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saham. Pemegang saham memiliki harapan untuk memperoleh hasil maksimal 
dengan tingkat risiko yang diinginkan. Portofolio yang optimal merupakan 
portofolio yang memberikan tingkat pengembalian (return) terbesar dengan tingkat 
risiko tertentu. 

Jogiyanto (2017) mengemukakan bahwa investasi pada aset keuangan dapat 
melalui dua macam yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi 
langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu 
perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain. Sebaliknya investasi tidak 
langsung dilakukan dengan membeli aset dari perusahaan investasi yang memiliki 
portofolio aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.  Weston (1991) 
berpendapat bahwa portofolio dapat diartikan sebagai kombinasi atau gabungan 
berbagai aktiva yang mana aktiva tersebut dapat diartikan sebagai investasi surat 
berharga finansial seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, dan penyertaan 
lainnya.  

Dalam dunia usaha, semua pemilik modal selalu memiliki sikap sebagai 
penghindar risiko (risk averter) dimana dapat diartikan dalam suatu usaha tidak 
menginginkan risiko yang mengakibatkan kerugian atau pengurangan nilai 
investasi. Namun dalam kenyataanya, semua bentuk investasi atau usaha 
mengandung risiko apalagi yang bersifat jangka panjang. Jika seseorang investor 
menginginkan keuntungan besar maka kemungkinan besar risiko yang dihadapi dan 
diterima juga relatif besar, demikian juga sebaliknya. Masalahnya bagaimana 
melakukan suatu kegiatan usaha atau investasi agar risiko yang diterima sekecil 
mungkin itulah diperlukan diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio  

Portofolio sangat rentan terhadap risiko pasar, baik risiko suku bunga, nilai 
tukar maupun risiko ekuitas. Risiko pasar bisa mempengaruhi baik secara parsial 
maupun secara kesuluruhan investasi perusahaan asuransi sehingga perusahaan 
asuransi untuk mencapai imbal hasil atau return yang optimum harus melakukan 
diversifikasi investasi dimana memberikan manfaat optimum apabila instrumen 
dalam suatu portofolio berkorelasi negatif. Markowitz (1952), dalam mencapai 
portfolio optimal, perusahaan asuransi harus menentukan alokasi yang tepat atas 
aset yang dimilikinya pendekatan ini mengacu pada pembentukan portofolio yang 
memiliki tingkat keuntungan tertinggi pada tingkat risiko tertentu. Portofolio ini 
disebut juga sebagai Markowitz Efficient Portofolio (MEP). 

Pertumbuhan aset kelolaan perusahaan asuransi yang selalu meningkat setiap 
tahun, membuat perusahan pengelolaan asuransi harus transparency 
accountability, responsibility, independency, dan fairness. Intrumen-instrumen 
yang diperkenankan pada perusahaan asuransi membuat pengelolaan dana harus 
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan penempatan investasinya yang 
mana diatur dalam POJK 71/ POJK.05/ 2016 tentang kesehatan keuangan 
perusahaan asuransi dan perusahan reasuransi yang mana aset yang diperkenankan 
dalam bentuk investasi hanya diperbolehkan pada 19 instrumen saja. 

Jenis instrument investasi yang diijinkan antara lain deposito berjangka, 
sertifikat bank deposto, saham, obligasi suku, medium term notes (MTN), surat 
berharga yang diterbitkan / dijamin pemerintah, surat berharga yang diterbitkan 
oleh negara lain, SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional, 
reksadana, kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate, repo, penyertaan 
langsung, bangunan dengan hak strata atau tanah bangunan untuk investasi, 
pembelian piutang untuk perusahaan pembiayaan, emas murni, pinjaman yang 
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dijamin dengan hak tanggungan, pinjaman polis, pembiayaan mudarabah, 
pembiayaan mudharabah, pembiayaan kerjasama  dengan pihak lain, lain-lain.  

 
Tabel 2  Persentase Penempatan dana Asuransi Jiwa di Indonesia 

Keterangan 
Deposito 
berjangka 

Saham 
Obligasi, 

sukuk 

Surat 
berharga 

yang 
diterbitkan/ 

dijamin 
pemerintah 

Surat berharga 
yang diterbitkan 
oleh negara lain 

Reksadana 

2013 21.1% 23.6% 16.3% 18.6% 0.3% 16.6% 
2014 28.8% 28.2% 24.5% 13.5% 0.4% 20.4% 

2015 29.1% 28.9% 16.2% 25.9% 0.2% 21.9% 
2016 24.3% 37.1% 18.6% 42.0% 0.1% 27.8% 
2017 25.8% 43.0% 24.9% 43.0% 0.2% 42.6% 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2017 

 
Penelitian ini difokuskan pada asuransi Jiwa yang mana mengharuskan 

mengejar return yang optimal namun asuransi jiwa juga berkewajiban menjaga 
kesinambungan program asuransinya. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi dalam 
pengelolaan investasi perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah strategi diversifikasi portofolio dan alokasi aset yang dilakukan tersebut 
sudah berjalan seharusnya atau perlu perbaikan sehingga dapat mencapai tingkat 
kinerja portofolio yang optimal pada periode yang akan dating. Evaluasi kinerja 
dibutuhkan untuk mengetahui kinerja yang dihasilkan mencapai target yang terlah 
ditentukan, baik return portofolio gabungan atau masing-masing kelas aset 
investasi atau fund manager yang digunakan. Selain hal tersebut juga dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan investasi selanjutnya serta 
sebagai kontrol. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis portofolio 
investasi Asuransi Jiwa Taspen dalam tiga tahun terakhir dan mencoba memberikan 
saran alokasi aset investasi yang paling optimal. 

 
 

Perumusan Masalah 

Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) merupakan salah satu asuransi jiwa 
yang ada di Indonesia. berdasarkan akte pendirian P Sutrisno A. Tampubolon 
nomor 19 tanggal 26 Februari 2014 dengan modal disetor sebesar 300 milyar rupiah, 
dan atas Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Nomor : 
Kep-30/D.05/2014, tanggal 10 April 2014. Kepemilikan saham PT Asuransi Jiwa 
Taspen sebesar 99.97% dipegang oleh PT TASPEN (Persero) sebagai induk 
perusahaan, dan 0.03% saham milik koperasi karyawan Taspen. Taspen Life sudah 
berdiri selama lima tahun dimana berdasarkan laporan keuangan Perusahaan selama 
tahun 2014-2018 dana yang diinvestasikan oleh Taspen Life mengalami 
peningkatan dari Rp 413.040.000.000 pada tahun 2014 menjadi  Rp 
3.140.224.860.394 pada tahun 2018. Demikian juga pendapatan investasi yang 
terus mengalami peningkatan dari Rp 18.783.066.028 tahun 2014 menjadi Rp 
243.449.700.390 pada tahun 2018.  
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Produk asuransi dari Asuransi Jiwa Taspen ada sembilan produk yang mana 
produk nya terdiri dari produk asuransi jiwa kumpulan yang mana Taspen Group 
Endownment, Taspen Group Whole Life, Taspen Group Term Life, Taspen Group 
Personal Accident, Taspen Save, Taspen Group Annuity, dan Taspen Credit Life. 
Produk Taspen Life individu ada Taspen Dwiguna Sejahtera, dan Taspen Proteksi 
Beasiswa. Produk dari Taspen Life lebih banyak guaranteed return kepada peserta 
yang mana memberikan manfaat pasti kepada peserta polis yang akan mengikuti 
program asuransi pada Taspen Life. 

Adanya guaranted return yang dijanjikan kepada peserta, mengharuskan 
Taspen Life mengelola dana yang ada diatas return yang dijanjikan kepada peserta. 
Pengembalian kepada peserta dimana iuran yang telah disetorkan diakumulasikan 
dengan hasil pengembangannya. Selain mengelola dana yang ada, Taspen Life 
harus menjaga rasio kecukupan dana melebihi 120% dimana setiap instrument 
penempatan investasi yang telah ditetapkan memiliki porsi risiko dan memiliki 
return yang berbeda-beda.   

Markowitz (1952) dalam penelitiannya membuktikan bahwa mengabungan 
pada beberapa instrument investasi pada sebuah portofolio dapat mengurangi risiko 
investasinya. Metode Markowitz membuktikan aset keuangan dalan portofolio 
apabila korelasi return lebih kecil dari satu, maka risiko portofolio keseluruhan 
dapat diturunkan.  

Asuransi jiwa taspen sendiri merupakan asuransi jiwa tradisional dimana 
berfokus pada asuransi jiwa kumpulan, yang mana sebagian besar sumber premi 
yang diterima adalah dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga perusahaan swasta dimana setiap polis di 
guaranteed return pada masa akhir polis asuransinya. Premi yang dipercayakan 
oleh peserta kepada Taspen Life ini membuat perlunya dilakukan pengelolaan 
investasi pada instrumen yang tepat agar guaranteed return yang sudah dijanjikan 
kepada peserta dapat dibayarkan berupa klaim yang akan terjadi ketika masa 
kontrak berakhir dimana return yang dicapai harus lebih tinggi dari bunga aktuaria 
perusahaan yang mana ditetapkan yang mana secara rata-rata produk Taspen Life 
harus guaranteed return dengan rate 7,5%. 

Investasi setiap perusahaan memiliki kemampuan dalam menerima risiko 
investasi, dimana kategori tersebut dibagi menjadi tiga yaitu conservative 
(kemampuan menerima risiko relative rendah), moderate (kemampuan menerima 
risiko mener menegah) dan aggressive (kemampuan menerima risiko tinggi). 
Dalam portofolio investasi Taspen life lebih didominasi Deposito Berjangka, 
Obligasi, Saham dan Reksadana. Jika melihat Tabel 3 kita dapat melihat bahwa 
return portofolio dari tahun 2014 hingga 2018 secara rata-rata hasil investasi 
(return) investasi masih dibawah asuransi jiwa secara keseluruhan.  

 
Tabel 3  Perbandingan return investasi Asuransi Jiwa vs Taspen Life 

Keterangan Obligasi Saham Reksadana 
Deposito 
berjangka 

Asuransi jiwa 8.26% 11.53% 12.89% 9.07% 
Taspen life 4.46% 9.64% 2.81% 7.59% 

Sumber Data Olahan OJK & Taspen Life 2014 -2018 

 



5 
 

 
 

Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), yield on 
investment(return investasi)yang ditetapkan oleh perusahaan dari tahun 2014 
sampai 2018 pencapaian hasil investasi pada tahun 2016 sampai 2018 selalu berada 
dibawah target yang diberikan pemegang saham. Adapun target RKAP yang 
diberikan pemegang saham pada tahun 2016, 8.09% tahun 2017, 7.74% tahun 2018 
sedangkan pencapaian RKAP ini hanya tercapai di tahun 2 2016 sampai 2018 
belum tercapai dimana realisasinya 7.38% tahun 2016, 7.46% tahun 2017 dan 
7.64% di tahun 2018. 
 

Tabel 4  Perbandingan Return Investasi Asuransi Jiwa Taspen vs RKAP 

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 
Rencana Kerja Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 

3.37% 8.65% 8.80% 8.09% 7.74% 

Realisasi Investasi  4.55% 10.84% 7.38% 7.46% 7.64% 

Sumber: Data Olahan 

 
Penelitian mengenai optimalisasi kinerja portofolio telah dilakukan oleh 

Amalia (2012), Herry (2015), namun objek studi perusahaan dana pensiun. Masih 
kurangnya penelitian mengenai optimalisasi kinerja portofolio untuk perusahaan 
asuransi jiwa, dan adanya target RKAP Taspen Life yang belum tercapai di tahun 
2016-2018 membuat penelitian  ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana 
komposisi kinerja portofolio yang sudah terbentuk selama ini, dan bagaimana 
komposisi terbaik yang menghasilkan kinerja portofolio terbaik sebagai bahan 
rekomendasi kepada management Taspen Life untuk pengelolaan kedepan. Adapun 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini  

1) Bagaimana karakteristik return, risiko, setiap aset portofolio investasi yang 
terbentuk pada Taspen Life selama periode 2016 hingga tahun 2018? 

2) Bagaimana usulan komposisi dan karakteristik alternatif portofolio investasi 
(asset allocation) yang efisien berdasarkan data historis perusahaan 
Asuransi Jiwa Taspen yang optimal menurut Global Minimum Variance dan 
metode Tangency Portofolio dan manakah yang memiliki kinerja portofolio 
investasi terbaik menurut Sharpe Ratio? 
 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, adapun tujuan penelitian 
yang dilakukan penulis 

1) Menganalisis karakteristik return risiko, setiap aset portofolio yang 
terbentuk pada Taspen Life selama periode 2016 – 2018. 

2) Menganalisis usulan komposisi dan karakteristik portofolio alternatif 
portofolio efisien dan optimal yang terbentuk berdasarkan data historis 
Asuransi Jiwa Taspen dengan menggunakan metode Global Minimum 
Variance dan metode Tangency Portofolio dan manakah yang memiliki 
kinerja portofolio investasi terbaik menurut Sharpe Ratio?. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah. 
1) Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa. Hasil penelitian dapat digunakan oleh 

perusahaan asuransi jiwa lainnya, sebagai masukan dan bahan pertimbangan 
dalam memilih strategi pengelolaan portofolio agar menghasilkan kinerja 
yang optimal. 

2) Bagi Taspen Life sebagai pengelola dan pemilik perusahaan yang diteliti, 
hasil penelitian diharapkan dapat menjadi usulan portofolio investasi, yang 
dapat sebagai masukan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam rencana 
strategi dan pengelolaan investasi portofolio di periode selanjutnya. 

3) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memperkaya dunia pustaka terutama 
berkaitan bidang ilmu manajemen investasi dan portofolio di bidang 
asuransi. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Data yang digunakan dalam analisis dan penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 

1. Data keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan PT 
Taspen Life periode Januari 2016 hingga Desember 2018 baik aset 
investasi1 maupun hasil investasi1. 

2. Instrumen investasi PT Taspen Life terdiri dari empat kelompok yaitu 
deposito berjangka, saham, obligasi, dan reksadana. Adapun analisis yang 
dilakukan pada instrument investasi total investasi maupun total hasil 
investasi dari Januari 2016 hingga Desember 2018 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

ASURANSI 

Manusia hidup tidak pernah lepas dari risiko, baik risiko yang menyangkut 
jiwa maupun harta benda. Risiko yang muncul dapat terjadi apa saja dan dalam 
bentuk apa saja yang mana tidak bias diduga sebelumnya. Risiko yang muncul 
dapat dihindari, dihadapi, maupun dialihkan kepada orang maupun lembaga. 
Konsep pengalihan risiko (risk sharing) inilah yang melahirkan lembaga 
pertangungan yang mana lebih dikenal sebagai perusahaan Asuransi. 

Asuransi merupakan salah satu Industri keuangan non bank yang memberikan 
jaminan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Menurut Undang-
Undang No 40 tahun 2014 mengenai asuransi yang mana terdapat perjanjian 
asuransi adalah perjanjian yang terjadi antara antara dua pihak atau lebih yang mana 
disebut sebagai pemegang polis. Pembayaran  premi yang dilakukan oleh 
tertanggung kepada perusahaan asuransi. Premi merupakan kewajiban yang harus 
diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan 
penggantian apabila terjadi sesuatu kepada pemegang polis atau tertanggung yang 
menyebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 




