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ABSTRACT

Level of health of a company is an activity undertaken by these companies in 
order to maintain the viability and the smooth process of the industry and become a 
benchmark for monitoring the extent of company’s ability to keep the operating activity 
uninterrupted. Each industry has its own criteria in assessing the health of companies 
operating in these industries. For example, the BUMN companies rating health refers to 
the Surat Keputusan Menkeu No. 826/KMK.013/92 and Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 26/6/BPPP/93; Public Bank with Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 
26/23/Kep/Dir/93 and Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/6/BPPP/93; Cooperation 
with Surat Keputusan Dirjen Bina Lembaga Koperasi No. 359/BLK/V/91; and Insurance 
itself with Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
424/KMK.06/2003. This study aims to identify some variables that affect stock prices of 
insurance companies listed on the Stock Exchange during the period 2004 to 2009. These 
variables include the level of solvency, own-retention, and technical reserve.

Research method which used is panel data regression, which were processed by 
Eviews 6. Regression results shows that the three variables can explain the insurance 
company's share price. Magnitude of these effects is indicated by R2 values that have 
been adjusted to equal 59,78%, and the rest which is 40,22% explained by other 
variables which are not being used in this research model.

Finally, the conclusion of this research is the level of solvency variable (negative) did not 
significantly affects the stock prices but own-retention (positive) and the technical 
reserves (negative) significantly affects the stock prices of insurance companies listed on 
the Stock Exchange during the study period from 2004 to 2009.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia telah sangat lama mengenal adanya kegiatan asuransi, yaitu sejak 
keberadaan Belanda di Indonesia. Sejak mengerti mengenai kegiatan asuransi yang 
merupakan suatu aktifitas pertanggungan guna mengalihkan beberapa bagian risiko, 
beberapa industri lainnya pun juga berkembang dengan berlandaskan asuransi sebagai 
penjaminannya. Industri asuransi Indonesia pun telah mencatat kinerja yang cukup baik. 
Hal ini antara lain diindikasikan oleh meningkatnya jumlah kekayaan yang dikelola 
maupun besarnya premi yang berhasil diperoleh perusahaan-perusahaan asuransi 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami pertumbuhan, 



penetrasi pasar industri asuransi di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini antara lain 
diindikasikan dengan persentase total premi bruto yang diperoleh industri asuransi di 
Indonesia dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Adanya kinerja yang cukup baik tersebut memungkinkan adanya tingkat kesehatan 
yang juga baik pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki penilaian tingkat 
kesehatan tersendiri yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 424/KMK.06/2003, dengan faktor penilainya, yaitu tingkat solvabilitas, 
retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan ketentuan-ketentuan lain yang 
berhubungan dengan kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Untuk melakukan penilaian tersebut, perusahaan asuransi tersebut diwajibkan untuk 
menerbitkan laporan keuangan agar informasi aktifitas perusahaan terangkum menjadi 
satu dan memudahkan berbagai kegiatan pengambilan keputusan, di samping kegiatan 
penilaian itu sendiri. Kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan menggunakan laporan 
keuangan sebagai dasarnya antara lain keputusan investor untuk melakukan investasi 
pada suatu perusahaan. Kegiatan investasi tersebut mengacu pada aktifitas permodalan 
perusahaan yang salah satunya tercermin dalam harga saham perusahaan tersebut di pasar 
modal. 
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok 
permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 
a. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kesehatan suatu perusahaan 

asuransi?
b. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor tingkat kesehatan asuransi tersebut terhadap 

harga saham?
c. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor tingkat kesehatan asuransi tersebut terhadap 

harga saham secara parsial?x
1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian Pengaruh Tingkat Kesehatan terhadap Harga Saham pada 
Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2009, peneliti 
melakukan beberapa pembatasan masalah, yaitu:
a. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah perusahaan asuransi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data yang dapat dihimpun.
b. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang 

diterbitkan pada tahun 2004-2009.
c. Faktor tingkat kesehatan yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga dari lima 

faktor, yaitu solvabilitas, cadangan teknis, dan retensi sendiri.
1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
a. Memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi.
b. Melihat adanya pengaruh faktor-faktor tingkat kesehatan asuransi tersebut terhadap 

harga sahamnya.
1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:



 Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan pembelajaran kepada 
manajemen perusahaan asuransi dalam mempertahankan dan mengevaluasi tingkat 
kesehatan perusahaannya, sehingga dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih 
baik yang tercermin dari harga saham. 

 Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi penelitian 
selanjutnya, khususnya penelitian mengenai tingkat kesehatan asuransi dan 
pengaruhnya terhadap harga saham. 

II. LANDASAN TEORI
2.1 Asuransi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha 
perasuransian Bab 1, Pasal 1: ”asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada 
tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 
dipertanggungkan.”
2.1.1 Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung. Menurut Siamat 
(2005), manfaat tersebut adalah:
a. Rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan 

terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul.
b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan 

terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, 
makin besar pula premi pertanggungannya.

c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
d. Berfungsi sebagai tabungan.
e. Alat penyebaran risiko, dengan asuransi risiko kerugian dapat disebarkan kepada 

penanggung.
f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas 

suatu bidang usaha apabila investasi tersebut dapat ditutup oleh asuransi yang 
dimaksudkan untuk mengurangi risiko.

2.1.2 Prinsip Asuransi
Ada beberapa prinsip-prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di 

penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/perjanjian asuransi 
berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut menurut Sensi 
(2006) adalah sebagai berikut:
a. Prinsip itikad baik (Utmost Good Faith)

Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang 
dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Sehingga, masing-masing 
pihak, penanggung atau tertanggung diwajibkan memberi semua informasi, baik yang 



materiil dan inmateriil, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai 
kesediaan untuk menyetujui suatu perjanjian atau kontrak asuransi.

b. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)
Insurable Interest pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk 
mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui 
sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan.

c. Prinsip ganti rugi (Indemnity)
Indemnity berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian 
seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Pelaksanaan pemberian ganti 
rugi berdasarkan prinsip indemnity ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara 
pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, atau pembangunan kembali.

d. Prinsip subrogasi (Subrogation)
Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan 
ganti rugi kepada tertanggung, untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan 
kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

e. Prinsip kontribusi (Contribution)
Prinsip contibution merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip 
contribution pada dasarnya adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak 
mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk 
ikut serta membayar ganti rugi kepada seseoran tertanggung meskipun jumlah 
tanggungan masing-masin penanggung belum tentu sama besar.

f. Prinsip sebab-akibat (Proximate Cause)
Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya 
suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, yang diawali dan 
bekerja dengan aktif dari satu sumber baru dan independen. 

2.1.3 Jenis Perasuransian
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, 

usaha perasuransian di Indonesia terbagi atas:
a. Usaha Asuransi Kerugian (Umum)

Usaha asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, 
kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari 
peristiwa yang tidak pasti. 

b. Usaha Asuransi Jiwa
Usaha asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan 
dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup 
asuransi jiwa meliputi usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, 
asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana 
pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

c. Usaha Reasuransi
Usaha reasuransi memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang 
dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau perusahaan asuransi jiwa. Ruang 
lingkup reasuransi hanya meliputi usaha pertanggungan ulang.

2.2 Tingkat Kesehatan Asuransi
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 

IX, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan 
perusahaan asuransi, yaitu: batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, 



cadangan teknis, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan 
keuangan.
2.2.1 Tingkat Solvabilitas (Risk Based Capital)

Menurut Peraturan No. PER-02/BL/2009, Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 
(BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan 
asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk 
menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 
pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Perhitungan dengan metode Risk Based Capital (RBC) menjadi salah satu 
persyaratan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan agar perusahaan tidak mengalami 
permasalahan solvabilitas. Peraturan tersebut diberlakukan dengan adanya Kepmen No. 
424/KMK.06/2003 yang menetapkan bahwa tingkat solvabilitas yang harus dipenuhi oleh 
setiap perusahaan asuransi adalah paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin 
timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Risiko 
tersebut dapat disebabkan oleh kegagalan pengelolaan kekayaan; ketidak-seimbangan 
antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban; ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan 
dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang; perbedaan antara beban klaim yang terjadi 
dan beban klaim yang diperkirakan; ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil 
investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi uang 
diperoleh; dan ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar 
klaim. Penjelasan mengenai komponen analisa perhitungan batas tingkat solvabilitas 
minimum dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Komponen Analisa Batas Tingkat Solvabilitas Asuransi
A. Jumlah Tingkat Solvabilitas (JTS)

1. Kekayaan yang Diperkenankan
2. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)
3. Jumlah Tingkat Solvabilitas

1
2
3 (1-2)

B. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)
4. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan
5. Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Jenis Mata Uang
6. Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan
7. Risiko Reasuradur
8. Jumlah BTSM

4
5
6
7
8 (4+5+6+7)

C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 9 (3-8)
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas 10 (3/8)

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 5314/LK/1999
2.2.2 Retensi Sendiri

Suatu perusahaan asuransi diharuskan untuk memiliki dan menetapkan retensi 
sendiri yang besarnya didasarkan pada kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang 
dihadapi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjaga perimbangan yang sehat antara 
jumlah premi neto dengan jumlah premi bruto dan perimbangan antara jumlah premi neto 
dengan modal sendiri. Sehingga, perusahaan asuransi hanya dapat memiliki premi neto 
paling banyak 300% dari modal sendiri pada periode berjalan.
2.2.3 Cadangan Teknis

Besarnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi jenis 
asuransi kerugian, paling sedikit sebesar: 10% dari premi neto untuk polis dengan masa 
pertanggungan ≤ 1 bulan, dan 40% dari premi neto untuk polis dengan masa 



pertanggungan > 1 bulan. Selain itu, pembentukan cadangan klaim bagi jenis asuransi 
kerugian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:
a. untuk cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung 

berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan 
tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, 
dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

b. untuk cadangan atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred Nut 
Not Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang 
sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau 
salah satu dari metode segitiga (triangle method), berikut biaya jasa penilai kerugian 
asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian penanggung ulang.

2.3 Saham
Bapepam mendefinisikan saham sebagai sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas 
penghasilan dan aktiva perusahaan. Sedangkan Bursa Efek Indonesia dalam situsnya 
mengemukakan bahwa saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 
badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Lain halnya dengan Wild (2008) 
yang mengemukakan bahwa saham adalah sesuatu yang diterbitkan kepada pemegang 
ekuitas sebagai pembayaran aktiva dan jasa.
2.3.1 Jenis Saham
a. Saham Preferen

Menurut Keown (2005), saham preferen adalah “a hybrid security with characteristics 
of both common stock and bonds. It is similar to common stock because it has no fixed 
maturity date, the nonpayment of dividends does not bring on bankcruptcy, and 
dividends are not deductible for tax purposes. Preferred stocks is similar to bonds in 
that dividends are limited in amount.”

b. Saham Biasa
Wild (2008) yang mengatakan bahwa saham biasa adalah kelompok saham yang 
mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki risiko tinggi dan pengembalian tinggi 
atas kinerja perusahaan.

2.3.2 Harga Saham
Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan harga saham adalah penerimaan besarnya pengorbanan yang dilakukan 
oleh setiap investor untuk penyertaan dalam perusahaan. Pergerakan harga saham dapat 
ditentukan oleh permintaan dan penawaran oleh para investor. Pada saat kondisi 
permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga saham akan cenderung naik. 
Demikian sebaliknya pada saat penawaran lebih besar daripada penawaran, maka harga 
saham akan cenderung turun.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan rata-rata dari harga penutupan harian 
perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepuluh hari kerja sesudah 
tanggal publikasi laporan keuangan tersebut di Bursa, yang jika diformulasikan akan 
menjadi:

        (2.1)

dimana, HS1 adalah harga saham hari kerja I setelah tanggal publikasi di BEI.
HS2 adalah harga saham hari kerja II setelah tanggal publikasi di BEI.
HS3 adalah harga saham hari kerja III setelah tanggal publikasi di BEI.



HS4 adalah harga saham hari kerja IV setelah tanggal publikasi di BEI.
HS5 adalah harga saham hari kerja V setelah tanggal publikasi di BEI.
HS6 adalah harga saham hari kerja VI setelah tanggal publikasi di BEI.
HS7 adalah harga saham hari kerja VII setelah tanggal publikasi di BEI.
HS8 adalah harga saham hari kerja VII setelah tanggal publikasi di BEI.
HS9 adalah harga saham hari kerja IX setelah tanggal publikasi di BEI.
HS10 adalah harga saham hari kerja X setelah tanggal publikasi di BEI.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham
Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi secara langsung 

maupun tidak langsung oleh faktor fundamental, utamanya pengaruh laba atau 
pendapatan dan deviden. Menurut Brigham (1998) harga saham dipengaruhi oleh 
berbagai faktor yaitu earning per share yang diharapkan, arus penerimaan laba, risiko 
dari laba yang diinginkan, penggunaan utang, dan kebijakan dividen.

Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham di 
bursa efek atau pasar modal, antara lain faktor psikologis dari penjual atau pembeli 
saham, faktor kondisi perusahaan, kebijakan direksi, tingkat bunga, harga komoditi, 
investasi lain, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan dari saham, 
laju inflasi, penawaran dan permintaan saham, serta kemampuan analisis efek
2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 : Penelitian Terdahulu
No
.

Peneliti dan Judul Tahu
n

Judul Penelitian

1 Peni Sawitri 2002 Prediksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwa Termasuk 
Kemungkinan Kebangkrutannya dengan Rasio-Rasio Keuangan

2 Razif Yunus 2007 Pengaruh Penerapan Peraturan Kesehatan Keuangan Terhadap Efisiensi 
Kinerja Perusahaan Asuransi Kerugian yang Terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta (2002-2006)

3 Martin Halek 2006 Effects Of Analysts’ Ratings On Insurer Stock Returns: Evidence Of 
Asymetric Responses

4 Robert Tampubolon 2000 Perhitungan Solvabilitas Asuransi dengan Metode RBC
5 Ernanto Didik Pramono 2003 Perhitungan Tingkat Solvabilitas RBC
6 Sudarmin 2001 Analisa Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian dengan 

Metode Risk Based Capital (RBC) pada PT. Asuransi ABC
7 Lusiana Prasetyo 2005 Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap 

Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Kerugian di Bursa Efek Jakarta
8 Hendri Dwi Kristanto 

dan Leonardo Tanujaya 
2008 Analisa Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunities, Solvabilitas, Asset 

Utilization, Kurs, Tingkat Inflasi, dan Suku Bunga Deposito terhadap 
Harga Saham Perusahaan yang Termasuk LQ45 Periode 2002-2006

9 Alam 2007 Pengaruh Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, 
Profitabilitas, dan Pasar) terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di 
BEJ

Sumber : Berbagai Sumber Penelitian



2.5 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Hasil Olahan Penulis

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi korelasional sebagai pendekatannya, yaitu studi 
yang menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah (Herliansyah, 2007), 
yang jika dikaitkan dengan penelitian ini, berarti melihat hubungan antara tingkat 
kesehatan dengan melihat kaitannya terhadap harga saham pada perusahaan asuransi. 
Sedangkan untuk pengolahan data, kami menerapkan penelitian kepustakaan dari data 
sekunder, yaitu dengan mengambil data dari internet, beberapa buku dan jurnal-jurnal 
yang terkait dengan tingkat kesehatan, tingkat pengembalian saham dan isu-isu terkait 
industri asuransi. Sehingga, objek penelitian ini adalah delapan perusahaan asuransi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dilihat harga sahamnya terhadap tingkat 
kesehatan di perusahaan masing-masing selama jangka waktu 2004-2009.
3.2 Metode Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam kelompok industri 
asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2009. 
Sedangkan sampel dipilih secara purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan 
untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2009 dalam 

kelompok industri asuransi yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara 
berturut-turut.

2. Perusahaan sampel memiliki laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan 
menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.

3. Perusahaan sampel memiliki harga saham harian sepanjang sepuluh hari setelah 
tanggal publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian 
2004-2009. 

4. Perusahaan sampel memiliki data yang relevan dengan penelitian secara lengkap.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Asuransi Jiwa 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jumlah perusahaan asuransi 46 46 45 44
Jumlah perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI* 1 1 1 1 1 1

Asuransi Kerugian (Umum)
Jumlah perusahaan asuransi 94 94 89 85

Tingkat Solvabilitas

Cadangan Teknis

Retensi Sendiri Harga Saham



Jumlah perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 9 9 9 9 9 9
Jumlah perusahaan asuransi yang tersedia datanya 8 8 8 8 9 9

Keterangan: * data tidak digunakan karena hanya terdiri dari 1 perusahaan.
Sumber : Majalah Infobank 2007-2010, Olahan Sendiri

Untuk mempermudah penelitian, maka sampel yang digunakan adalah berdasarkan 
kategori asuransi kerugian (umum) agar menyamakan beberapa perhitungan terkait yang 
memiliki perbedaan ketentuan antara perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi 
kerugian (umum). Kedelapan perusahaan asuransi kerugian (umum) tersebut antara lain: 
PT. Asuransi Bina Dana Arta, PT. Asuransi Bintang, PT. Asuransi Dayin Mitra, PT. 
Asuransi Harta Aman Pratama, PT. Asuransi Jasa Tania, PT. Asuransi Ramayana, PT. 
Lippo General Insurance, dan PT. Panin Insurance.
3.3 Metode Analisis Data

Dalam mencapai simpulan dari hasil penelitian, penulis melakukan tahap-tahap 
untuk menganalisa data, sebagai berikut:
1. Pengumpulan laporan tahunan perusahaan sampel penelitian sepanjang tahun 2004-

2009.
2. Menghitung faktor-faktor tingkat kesehatan dari masing-masing perusahaan sampel 

penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk periode penelitian 2004-2009.
3. Menghitung perhitungan harga saham rata-rata sepuluh hari kerja setelah tanggal 

publikasi laporan tahunan perusahaan terkait selama tahun 2004 sampai tahun 2009 
dari masing-masing perusahaan sampel penelitian.

4. Memasukkan data untuk dianalisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi 
Eviews 6.0.

5. Menguji hipotesis yang diajukan dan melihat tingkat kesignifikansian antara tingkat 
kesehatan terhadap harga sahamnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan panel data regression dikarenakan 
data yang dihimpun merupakan data gabungan antara cross-section (antar objek) dan 
time-series (antar periode). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini tersusun dalam 
model persamaan berikut: 

Keterangan:
Y : harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI

: konstanta

: koefisien regresi

: tingkat solvabilitas

: jumlah retensi sendiri

: jumlah cadangan teknis yang dibentuk
Ln : logaritma natural

: error
3.3.1 Pemilihan Bentuk Regresi Data Panel

Regresi data panel memiliki tiga jenis pendekatan dalam melakukan regresinya, 
antara lain Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pendekatan Common Effect
tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu dengan mengasumsikan bahwa 
perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2007). 
Proses regresi yang dilakukan juga cukup mudah yaitu dengan menggabungkan langsung 



semua data dan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi model 
data panelnya. 

Berbeda dengan Common Effect, Fixed Effect memiliki pandangan tersendiri di 
mana masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, Fixed 
Effect mengasumsikan bahwa adanya perbedaan intersep di dalam suatu persamaan yang 
didasari atas perbedaan intersep antar perusahaan namun memiliki intersep yang sama 
antar waktunya, serta mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 
perusahaan dan antar waktu. Di samping kedua pendekatan tersebut, adapula pendekatan 
Random Effect yang mengasumsikan bahwa adanya variabel penggangu sehingga akan 
mengestimasikan adanya variabel gangguan tersebut mungkin salng berhubungan antar 
waktu, antar individu penelitian. 

Untuk mengetahui pendekatan mana yang sebaiknya dipilih dalam melakukan 
regresi data panel, ada beberapa pengujian yang harus dilakukan terhadap data yang 
berhasil dihimpun. Pengujian tersebut antara lain Uji Statistik F yang digunakan untuk 
memilih antara Common Effect dengan Fixed Effect, Uji Langrange Multiplier yang 
digunakan untuk memilih antara Common Effect atau Random Effect, dan Uji Hausman 
yang digunakan untuk memilih antara Fixed Effect atau Random Effect.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menjelaskan bahwa dalam penggunaan metode 
GLS (Generalized Least Squares) pada Random Effect tidak mensyaratkan berbagai 
asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji hipotesis yang diajukan sehingga hasil 
regresi tidak bias. Syarat-syarat tersebut adalah normalitas data, bebas 
heteroskedastisitas, bebas multikolinieritas, dan tidak terjadi autokorelasi, yang apabila 
tidak dipenuhi maka hasil regresi yang dihasilkan tidak efisien dan bias. Sehingga pada 
penelitian ini tidak terdapat pembahasan mengenai uji asumsi klasik dan uji normalitas 
data seperti yang biasa dilakukan pada OLS (Ordinary Least Squares).
3.3.2 Uji Normalitas

Sebelum masuk pada model regresi, masing-masing data yang digunakan dalam 
penelitian harus melewati tahapan pengujian normalitas sebaran data. Pengujian ini 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 
memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 
data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Uji normalitas dilakukan dengan uji 
Jarque-Bera. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang diolah adalah 
sebagai berikut: 
a. Jika nilai probabilitas > 0.05, maka distribusi sampel normal.
b.  Jika nilai probablitas < 0.05, maka distribusi sampel tidak normal
3.3.3 Uji Multikolinieritas

Ghozali (2001) menyatakan bahwa uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adaya korelasi antara variabel bebasnya. Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel bebasnya. Akibat 
adanya multikolinieritas adalah jika hubungan tersebut sempurna, maka koefisien regresi 
parsial tidak dapat di estimasi dan jika hubungan tersebut tidak sempurna, maka koefisien 
regresi parsial masih dapat di estimasi, tetapi kesalahan baku dari penduga koefisien 
regresi parsial sangat besar.

Menurut Santoso dalam Raharjo (2005), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat correlation matrix antar 
variabel bebasnya. Suatu penelitian dikatan tidak memiliki permasalahan 



multikolinieritas jika nilai correlation matrix-nya berada di bawah 0,85 (Widarjono, 
2007).
3.3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 
autokorelasi (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan 
dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan hipotesis yang akan 
diuji adalah:
H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0)
Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0)

Pengambilan keputusan mengenai ada atau tidak adanya autokorelasi adalah 
sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Kriteria pengujian Kesimpulan
d < dL terdapat autokorelasi positif
d > 4 - dL terdapat autokorelasi negatif
dL < d < dU terdapat autokorelasi negatif
dU < d < 4 - dU tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif
dL ≤ d ≤ dU atau 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL pengujian tidak dapat disimpulkan

Sumber : Ghozali (2001)
3.3.5 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedistisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). Untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat 
gejala heteroskedastisitas, dapat menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan mengabsolutkan 
nilai residual dari nilai residualnya dan menjadikan nilai absolut residual tersebut sebagai 
variabel terikat atas variabel bebasnya. Jika nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari 
alpha 5% (0,05), maka persamaan regresi dinyatakan bebas dari gejala 
heteroskedastisitas.
3.3.6 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t-test)

Dalam pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test (uji beda), yang 
bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu 
dengan yang lain dan melihat apakah memiliki rata-rata yang sama atau tidak secara 
signifikan. Sehingga, bila :
Hipotesa 1:
H01 = Tidak terdapat pengaruh antara tingkat solvabilitas dengan harga saham pada 

perusahaan asuransi.
Ha1 = Terdapat pengaruh antara tingkat solvabilitas dengan harga saham pada perusahaan 

asuransi.
Hipotesa 2:
H02 = Tidak terdapat pengaruh antara retensi sendiri dengan harga saham pada 

perusahaan asuransi.
Ha2 = Terdapat pengaruh antara retensi sendiri dengan harga saham pada perusahaan 

asuransi.
Hipotesa 3:



H03 = Tidak terdapat pengaruh antara cadangan teknis dengan harga saham pada 
perusahaan asuransi.

Ha3 =  Terdapat pengaruh antara cadangan teknis dengan harga saham pada perusahaan 
asuransi.

maka pengambilan keputusan yang akan dilakukan berdasarkan probabilitas yang 
dihasilkan adalah:
a. Jika probabilitas di atas 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak (diterima), sedangkan
b. Jika probabilitas di bawah 0.05, maka Ho ditolak dan menerima Ha.
3.3.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F-test)

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan 
terhadap variabel dependennya. Sehingga, bila:
H04 : bi = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

kesehatan terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia.

Ha4 : bi ≠ 0, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kesehatan 
terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.

maka pengambilan keputusan yang akan dilakukan berdasarkan probabilitas yang 
dihasilkan adalah:

a. H0 ditolak jika P-value  < 0.05
b. H0 gagal ditolak (diterima) jika P-value > 0.05

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk mengetahui pendekatan model regresi data panel yang akan digunakan pada 
penelitian ini, data terlebih dahulu diuji dengan menggunakan Uji Chow yang akan 
membantu untuk memilih antara pendekatan Common Effect atau Fixed Effect.

Tabel 4.1 Uji Common

R-squared 0.839433
Adjusted R-squared 0.828485
S.E. of regression 0.219826
Sum squared resid 2.126226
Log likelihood 6.695404
F-statistic 76.67632
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.2 : Hasil Uji Fixed

R-squared 0.902755
Adjusted R-squared 0.876473
S.E. of regression 0.186556
Sum squared resid 1.287712
Log likelihood 18.73096
F-statistic 34.34838
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Hasil Olahan Penulis
Untuk penghitungan menggunakan rumus pengujiannya akan ditampilkan sebagai 

berikut:

  

Keterangan :
RSS1 = Residual Sum Squares Common Effect
RSS2 = Residual Sum Squares Fixed Effect
n = jumlah objek penelitian



nT = jumlah observasi
k = jumlah variabel bebas

F statistik dengan signifikansi α = 5% dan df1 = 3 (variabel bebas) serta df2 = 44
(48 observasi – 3 variabel bebas – 1), menggunakan Ms. Excel (=FINV(0.05,3,44)) 
adalah 2,816.  Sehingga, F hitung lebih besar dengan F statistik. Hal ini menandakan 
bahwa model regresi data panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah 
Fixed Effect.

Setelah melakukan Uji Chow atas penentuan pendekatan Common Effect atau Fixed 
Effect dan mendapatkan pendekatan Fixed Effect, data akan diuji sekali lagi untuk 
menentukan apakah data akan tetap menggunakan pendekatan Fixed Effect atau Random 
Effect.

Tabel 4.3 : Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 2.430529 3 0.4880

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel di atas, didapatkan nilai probabilitasnya 
sebesar 0.4880. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi data panel yang tepat 
untuk digunakan dalam variabel ini adalah Random Effect. 
4.2 Hasil Analisis dan Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Ghozali (2001) menyebutkan bahwa koefisien determinasi pada intinya mngukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. 
Semakin kecil nilai koefisien determinasi maka semakin terbatas kemampuan variabel 
bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai yang semakin besar menunjukkan 
bahwa variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel terikatnya. Koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat 
pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 : Koefisien Determinasi

Weighted Statistics

R-squared 0.623548    Mean dependent var 2.365408
Adjusted R-squared 0.597881    S.D. dependent var 0.292282
S.E. of regression 0.185345    Sum squared resid 1.511514
F-statistic 24.29360    Durbin-Watson stat 1.538081
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Hasil Olahan Penulis
Pada tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0.597881. Hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas pada penelitian ini, yaitu tingkat 
solvabilitas, retensi sendiri, dan cadangan teknis, mampu menjelaskan variansi dari 
variabel terikatnya (harga saham) sebesar 59.78% sedangkan sisanya sebesar 40.22% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini. 



2. Uji Simultan (Uji F)
Pada dasarnya, uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya
(Ghozali, 2001). Berkut tabel 4.6 yang menunjukkan hasil uji simultan:

Tabel 4.6 : Uji Simultan

Weighted Statistics

R-squared 0.623548    Mean dependent var 2.365408
Adjusted R-squared 0.597881    S.D. dependent var 0.292282
S.E. of regression 0.185345    Sum squared resid 1.511514
F-statistic 24.29360    Durbin-Watson stat 1.538081
Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Hasil Olahan Penulis
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, penelitian ini mendapatkan nilai F-statistik sebesar 

24,29360 dengan tingkat signifikansi probabilitasnya (ρ-value) sebesar 0,000000. 
Sehingga nilai ρ-value sebesar 0,000 < α 0,05, maka H0 ditolak dan menerima Ha, yang 
artinya ketiga variabel, yaitu Solvabilitas, Retensi Sendiri, dan Cadangan Teknis secara 
bersama-sama mampu menjelaskan variabel terikatnya, yaitu harga saham pada 
perusahaan asuransi kerugian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara signifikan.
3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu 
solvabilitas, retensi sendiri, dan cadangan teknis terhadap variabel terikatnya, yaitu harga 
saham. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

Berdasarkan model regresi di atas, berikut tabel 4.7 yang menunjukkan hasil uji t 
dengan metode Random Effect pada panel data:

Tabel 4.7 : Uji t
Dependent Variable: LN_HS02?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/20/10   Time: 20:30
Sample: 2004 2009
Included observations: 6
Cross-sections included: 8
Total pool (balanced) observations: 48
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5.530949 0.818767 6.755218 0.0000
LN_SOLV? -0.101268 0.090838 -1.114815 0.2710
LN_RET? 0.356659 0.114226 3.122397 0.0032

LN_CADTEK? -0.370448 0.140946 -2.628295 0.0118
Random Effects (Cross)

_ABDA--C -0.085161
_ASBI--C -0.019413

_ASDM--C -0.099337
_AHAP--C 0.106426
_ASJT--C 0.023176
_ASRM--C -0.034365



_LPGI--C 0.216072
_PNIN--C -0.107397

Effects Specification
S.D.  Rho  

Cross-section random 0.155714 0.4106
Idiosyncratic random 0.186556 0.5894

Weighted Statistics

R-squared 0.623548    Mean dependent var 2.365408
Adjusted R-squared 0.597881    S.D. dependent var 0.292282
S.E. of regression 0.185345    Sum squared resid 1.511514
F-statistic 24.29360    Durbin-Watson stat 1.538081
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.836014    Mean dependent var 5.383632
Sum squared resid 2.171498    Durbin-Watson stat 1.070612

Sumber: Hasil Olahan Penulis
Sehingga, didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

Konstanta sebesar 5.530949 menyatakan bahwa jika tidak ada faktor tingkat 
solvabilitas, retensi sendiri, dan cadangan teknis, maka rata-rata harga saham adalah 
sebesar Rp 5.53,-. Berikut penjelasan variabel bebas pada penelitian ini berdasarkan hasil 
regresi di atas:

Hipotesa 1:
H01 = Tidak terdapat pengaruh antara tingkat solvabilitas dengan harga saham pada 
perusahaan asuransi.
Ha1 = Terdapat pengaruh antara tingkat solvabilitas dengan harga saham pada perusahaan 
asuransi.

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan nilai koefisien regresi solvabilitas sebesar 
0,101268 bertanda negatif, artinya setiap kenaikan satu persen pada solvabilitas dengan 
asumsi variabel lainnya tetap, maka harga saham akan mengalami penurunan sebesar Rp 
0,10,-. Sebaliknya, jika solvabilitas turun sebesar satu persen, maka harga saham akan 
mengalami kenaikan sebesar Rp 0,10,-.

Nilai probabilitas solvabilitas sebesar 0,2710 yang lebih besar dari α = 5% (0,2710
> 0.05), maka H0 diterima dan menolak hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat 
diintrepetasikan bahwa solvabilitas secara signifikan tidak mempengaruhi harga saham.

Hipotesa 2:
H02 = Tidak terdapat pengaruh antara retensi sendiri dengan harga saham pada 
perusahaan asuransi.
Ha2 = Terdapat pengaruh antara retensi sendiri dengan harga saham pada perusahaan 
asuransi.



Berdasarkan hasil regresi, didapatkan nilai koefisien regresi retensi sendiri sebesar 
0,356659 bertanda positif, artinya setiap kenaikan satu persen pada retensi sendiri dengan 
asumsi variabel lainnya tetap, maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar Rp 
0,35,-. Sebaliknya, jika retensi sendiri turun sebesar satu persen, maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar Rp 0,35,-.

Nilai probabilitas retensi sendiri sebesar 0,0032 yang lebih kecil dari α = 5% 
(0,0032 < 0.05), maka H0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat 
diintrepetasikan bahwa retensi sendiri secara signifikan mempengaruhi harga saham.

Hipotesa 3:
H03 = Tidak terdapat pengaruh antara cadangan teknis dengan harga saham pada 
perusahaan asuransi.
Ha3 =  Terdapat pengaruh antara cadangan teknis dengan harga saham pada perusahaan 
asuransi.

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan nilai koefisien regresi cadangan teknis
sebesar 0,370448 bertanda negatif, artinya setiap kenaikan satu persen pada cadangan 
teknis dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka harga saham akan mengalami 
penurunan sebesar Rp 0,37,-. Sebaliknya, jika cadangan teknis turun sebesar satu persen, 
maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,37,-.

Nilai probabilitas cadangan teknis sebesar 0,0118 yang lebih kecil dari α = 5% 
(0,0118 < 0.05), maka H0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Hal ini dapat 
diintrepetasikan bahwa cadangan teknis secara signifikan mempengaruhi harga saham.
4.3 Implikasi Manajerial

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, hanya retensi sendiri, 
dan cadangan teknis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham dan 
tingkat solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tingkat solvabilitas yang dimiliki oleh 
perusahaan asuransi digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan asuransi
dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan kekayaan yang dimilikinya sesuai 
dengan pembobotan risiko yang mungkin terkandung di dalamnya dengan metode Risk 
Based Capital. Tingkat solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal 
ini dikarenakan saham perusahaan-perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebagian besar merupakan jenis saham tidur atau saham pasif. Terdapat 
beberapa penyebab yang menjadikan suatu saham tidur atau pasif, yaitu fundamental dari 
perusahaan asuransi yang memiliki saham tidur tidak sebagus perusahaan asuransi yang 
memiliki saham aktif, tidak banyak corporate action atau news dan rumor terkait atas 
perusahaan asuransi yang memiliki saham tidur, dan adanya faktor-faktor lain seperti 
image perusahaan, besar atau tidaknya perusahaan tersebut profil manajemen perusahaan 
asuransi terkait, dan lainnya yang dapat mempengaruhi minat investor di bursa.Hal lain 
yang perlu diketahui, saham-saham industri asuransi tidak memiliki fluktuasi yang tinggi 
di Bursa. Pergerakan saham-saham mereka tidak se-aktif saham-saham di industri 
lainnya. Para investor menganggap saham-saham industri asuransi merupakan saham-
saham third liner (lapis ketiga) yang tidak memiliki banyak informasi yang dapat 
disampaikan ke publik. Sehingga para investor cenderung memilih saham-saham di 
sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dibandingkan dengan saham-saham di 
industri asuransi. 



Selain itu, kinerja baik dari perusahaan asuransi menyebabkan pemegang saham 
enggan untuk menjual saham miliknya, sehingga harga saham industri asuransi 
cenderung tidak terlalu berfluktuatif karena rendahnya volume transaksi perdagangan 
saham industri tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Alam (2007) yang mengatakan 
bahwa tingkat solvabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
sahamnya.

Berbeda dengan tingkat solvabilitas, variabel retensi sendiri memiliki pengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Retensi sendiri merupakan kemampuan perusahaan asuransi untuk mengelola 
risiko atas tertanggung, baik yang dikelola sendiri ataupun yang dikelola bersama dengan 
reasuradur. Sehingga perusahaan asuransi mampu menjaga perimbangan yang sehat 
antara jumlah premi neto dengan jumlah premi bruto dan perimbangan antara jumlah 
premi neto dengan modal sendiri. Secara logika, dengan kemampuan yang dimiliki oleh 
perusahaan asuransi tersebut, investor akan tertarik pada perusahaan asuransi yang 
memiliki tingkat retensi sendiri yang tinggi karena mampu mengelola risiko atas 
perolehan preminya permodalan atau investasi yang diberikan oleh investor dengan baik 
sehingga mampu menghasilkan premi neto yang nantinya akan dibagikan kepada investor 
dalam bentuk dividen. Jika perusahaan tersebut mampu mengelolanya dengan baik, maka 
akan didapatkan premi neto yang lebih besar dan pembagian dividennya pun akan lebih 
besar pula. Hal ini tentu akan membuat investor tertarik karena saham perusahaan 
tersebut memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa semakin tinggi tingkat retensi sendiri yang dimiliki oleh perusahaan asuransi maka 
semakin tinggi pula harga sahamnya dan menandakan adanya hubungan positif di antara 
kedua variabel ini.

Sejalan dengan variabel retensi sendiri, variabel cadangan teknis pun memiliki 
pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Cadangan teknis yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berasal dari 
dua faktor, yaitu premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim retensi 
sendiri. Kedua faktor tersebut merupakan suatu akun yang dibuat untuk pencadangan jika 
terdapat risiko atas premi yang belum merupakan pendapatan tersebut terjadi dan 
perkiraan atas klaim yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi. Adanya 
pencadangan seperti ini menjadikan nilai pendapatan premi yang berhasil dihimpunnya 
menjadi berkurang dikarenakan penggunaan beberapa bagian pendapatan yang diakui 
sebagai kedua faktor tersebut.

Oleh karena itu, pendapatan premi yang seharusnya diakui menjadi lebih kecil dan 
pengaruhnya ke laba perusahaan pun menjadi lebih kecil juga. Berkurangnya nilai laba 
yang seharusnya didapatkan perusahaan akan memiliki pengaruh atas dividen yang 
dibagikan perusahaan kepada investornya menjadi lebih kecil pula walaupun tidak terlalu 
signifikan. Hal ini akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan 
tersebut dikarenakan tingkat pengembalian investasinya yang rendah dan menurunkan 
pula permintaan atas saham perusahaan tersebut di pasar modal, serta penurunan harga 
sahamnya. Sehingga, jika ditarik kesimpulan maka semakin tinggi pencadangan teknis 
yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, maka semakin rendah harga sahamnya dan 
kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif.

Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang berbeda. Tingkat solvabilitas 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan retensi sendiri 



dan cadangan teknis berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan asuransi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2009.

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah sebagai berikut:
1. Tingkat kesehatan asuransi di Indonesia seperti yang dipaparkan dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat dilihat melalui 
beberapa faktor sebagai indikatornya, yaitu tingkat solvabilitas yang berdasarkan 
perhitungan RBC, retensi sendiri atas kemampuan keuangan dan tingkat risiko yang 
dihadapinya, reasuransi, investasi sesuai dengan kategori investasi yang 
diperkenankan bagi industria asuransi, pembentukan cadangan teknis, dan ketentuan-
ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

2. Secara simultan atau bersama-sama antara tingkat solvabilitas, retensi sendiri, dan 
cadangan teknis berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan 
asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2009 dan variabel 
bebasnya mampu menjelaskan variansi dari variabel terikatnya sebesar 59,78%. 
Sedangkan sisanya 40,22% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 
diikutsertakan dalam model penelitian ini. 

3. Secara parsial, retensi sendiri, dan cadangan teknis memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2004-2009, sedangkan tingkat solvabilitas tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat penulis berikan 
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini menggunakan data internal sebagai data penelitiannya. Hal tersebut 

dilakukan karena penulis ingin melihat kondisi internal perusahaan asuransi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, penulis 
menyarankan untuk menggunakan data eksternal, seperti tingkat inflasi, GDP, BI 
rate, ataupun nilai tukar. Oleh karena itu, dengan memasukkan faktor eksternal 
perusahaan maka penelitian selanjutnya memungkinkan untuk menghasilkan hasil 
penelitian yang lebih tinggi kemampuan variabel bebasnya dalam menjelaskan 
variansi dari harga saham perusahaan terkait. 

2. Sampel penelitian yang digunakan adalah industri asuransi, sehingga tidak dapat 
digeneralisasi terhadap industri lainnya karena memiliki perbedaan ketentuan atas 
perhitungan tingkat kesehatannya. 

3. Bagi perusahaan asuransi terkait, mengacu pada penelitian ini, sebaiknya perusahaan 
asuransi tetap menjaga cara pembentukan retensi sendiri dan cadangan teknis yang 
digunakan, karena pembentukannya sudah tepat dan memiliki pengaruh terhadap 
harga saham perusahaan terkait. Adanya pengaruh antara retensi sendiri dan cadangan 
teknis dengan harga saham pada penelitian ini, diharapkan dapat membantu 
manajemen perusahaan asuransi terkait dalam membuat kebijakan terhadap sahamnya 
dan kebijakan yang diputuskannya pun tepat. 
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