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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to know the development and the financial 

performance of PT. Asuransi Bangun Askrida. This study use some ratios from 

PSAK No. 28 about accounting principles of general insurance, which are 

solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium stability ratio and 

technical ratio. 

 The result of this research stated that development and financial 

performance PT. Asuransi Bangun Askrida is good. 

 

Keyword: PSAK No. 28, solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium 

stability ratio and technical ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini makin sedikit perusahaan asuransi di Indonesia. Hal tersebut 

dapat terlihat dari pertumbuhan perusahaan asuransi dari tahun ke tahun yang 

semakin berkurang. Berdasarkan data Badan Pusat Statisitk (BPS), pertumbuhan 

perusahaan asuransi jiwa semakin menurun dari tahun 2003-2007, dari 60 

perusahaan menjadi 46 perusahaan, asuransi kerugian juga semakin menurun dari 

104 perusahaan menjadi 94 perusahaan. Sebagai industri usaha yang bergerak di 

bidang jasa, asuransi merupakan salah satu pemain ekonomi yang juga berperan 

penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Namun masih 

banyak masyarakat Indonesia yang belum menerima keberadaan  perusahaan 

asuransi dan memahami manfaat dari asuransi itu sendiri.  

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI, 2008) mengharapkan pola pikir 

masyarakat kita bisa berubah dengan menginvestasikan dananya di asuransi 

daripada deposito. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi masih 

rendah. Setidaknya, dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 11 persen baru 

menggunakan asuransi. Namun, pihak AAJI tetap optimis bahwa pertumbuhan 

asuransi jiwa pada 2009 akan mencapai lebih dari 20 persen. Sebab, rendahnya 

penetrasi asuransi jiwa masih membuka ruang bagi industri asuransi jiwa untuk 

meraih pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan ini menjadi semakin tidak terelakkan 

karena sebagian besar pengusaha dan masyarakat saat ini memiliki kecenderungan 
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untuk menghindari atau mengalihkan resiko kerugian keuangan. Selain itu, adanya 

UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan adanya Peraturan 

Pemerintah RI No.73 tahun 1992 tentang  penyelenggaraan usaha perasuransian, 

serta surat-surat keputusan  Menteri Keuangan juga turut memberikan kepastian 

hukum dan penegasan posisi serta peranan usaha asuransi. 

Pertumbuhan industri asuransi pada tahun 2009 diproyeksikan akan 

mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan krisis ekonomi global serta 

persaingan pasar yang tinggi. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI, 2008) 

mengungkapkan bahwa perlambatan industri ini ditunjukkan dari menurunnya 

perolehan premi bruto yang pada kuartal ketiga 2008 hanya sebesar Rp 17,3 

triliun. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp 22,15 

triliun. 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa masih sedikit masyarakat 

Indonesia yang berminat dan merespon produk-produk dari perusahaan asuransi. 

Hal tersebut dapat di lihat dari banyaknya jumlah masyarakat dan perusahaan 

asuransi yang ada di Indonesia tetapi masih sedikit produk asuransi yang terjual. 

Sebagian besar perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk 

memperoleh laba yang maksimal, termasuk perusahaan asuransi. Berdasarkan 

pemikiran ini, perusahaan-perusahaan asuransi yang ada harus memikirkan 

bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut ditengah-tengah perubahan 

ekonomi dan ketatnya persaingan dunia usaha termasuk memikirkan keinginan 

para nasabahnya. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa cara agar 
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perusahaan asuransi bisa bersaing dengan perusahaan sejenis. Salah satu cara 

tersebut  adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi baik 

atau tidak adalah tingkat solvabilitas, dimana semakin besar tingkat solvabilitas 

suatu perusahaan asuransi berarti semakin baik. Batas tingkat solvabilitas dapat 

dilihat dengan metode Risk Based Capital (RBC). Berdasarkan Undang Undang 

Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 Bab IX pasal 11, terdapat beberapa 

indikator untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi, yaitu solvabilitas, retensi 

sendiri, cadangan teknis dan ketentuan lain yang mengatur kesehatan keuangan. 

Kinerja keuangan perusahaan asuransi juga dapat dilihat dari ratio-ratio keuangan. 

Menurut IAI, (2007) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa ratio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan asuransi kerugian, diantaranya adalah solvency and profitability ratio, 

liquidity ratio, premium stability ratio, dan technical ratio. Dari pernyataan 

tersebut, analisis ratio menjadi penting untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan asuransi. 

Analisis solvency ratio digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan asuransi dalam menutupi kewajiban-kewajibannya dan profitability 

ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam 

menghasilkan laba. Analisis liquidity ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan asuransi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya 

yang sudah jatuh tempo. Analisis premium stability ratio digunakan untuk 
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mengukur stabilitas pendapatan premi bersih dan retensi perusahaan asuransi 

tersebut. Kemudian yang terakhir adalah analisis technical ratio digunakan untuk 

mengukur secara kasar tingkat kecukupan cadangan teknis yang diperlukan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

memilih judul untuk skripsi ini sebagai berikut: 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI 

KASUS PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA) TAHUN 2004-2008”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berkenaan dengan 

kinerja keuangan perusahaan asuransi. Bagaimana perkembangan dan 

analisis kinerja keuangan perusahaan PT. Asuransi Bangun Askrida pada 

tahun 2004-2008 dilihat dari segi solvency and profitability ratio, liquidity 

ratio, premium stability ratio, dan technical ratio. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas 

kinerja keuangan perusahaan asuransi PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 

2004-2008 dilihat dari segi solvency and profitability ratio, liquidity ratio, 

premium stability ratio, dan technical ratio. 

Data yang digunakan terbatas pada laporan keuangan yang berasal dari 

perusahaan asuransi PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 2004-2008. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

1.) Bagaimana perkembangan solvency and profitability ratio, liquidity 

ratio, premium stability ratio, dan technical ratio pada PT. Asuransi 

Bangun Askrida tahun 2004-2008? 

2.) Bagaimana analisis solvency and profitability ratio, liquidity ratio, 

premium stability ratio, dan technical ratio pada PT. Asuransi Bangun 

Askrida tahun 2004-2008? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1.) Melihat perkembangan rasio kinerja keuangan PT. Asuransi Bangun 

Askrida pada tahun 2004-2008, dilihat dari segi solvency and 

profitability ratio, liquidity ratio, premium stability ratio, dan 

technical ratio. 

2.) Menganalisis kinerja keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida pada 

tahun 2004-2008, dilihat dari segi solvency and profitability ratio, 

liquidity ratio, premium stability ratio, dan technical ratio. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar sarjana 

ekonomi dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang Undang-

Undang No.2 tahun 1992, keputusan-keputusan menteri yang mengatur 
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usaha perasuransian serta analisis ratio berdasarkan PSAK No. 28 

tentang akuntansi asuransi kerugian (revisi 1996) dan akuntansi untuk 

asuransi. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengambil 

keputusan bagi manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida dan 

digunakan untuk menentukan kelangsungan hidup perusahaan serta 

kemungkinan adanya pengembangan usaha dikemudian hari. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi-informasi tentang asuransi bagi nasabah, 

calon nasabah dan pembaca yang belum mengetahui asuransi.   

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan 

yang berhubungan dengan rata-rata penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai jenis dan rancangan penelitian, jenis dan 

sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai gambaran umum perusahaan dan kegiatan 

usaha, serta hasil pembahasan berdasarkan teori-teori yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Asuransi 

2.1.1 Pengertian Asuransi 

Industri asuransi adalah salah satu industri yang padat dengan peraturan 

(regulated industry) dan menempati posisi penting dalam menjalankan roda 

perekonomian di Indonesia. Mengingat pentingnya peranan industri asuransi 

dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, pemerintah sebagai badan 

pengatur (regulator) secara terus menerus melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap industri ini. 

Dalam pandangan ekonom, Herman Darmawi (Manajemen Asuransi, 

2004:2) mendefinisikan asuransi sebagai suatu metode untuk mengurangi risiko 

dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya 

kerugian keuangan (financial). 

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang 

usaha perasuransian: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada pihak 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”. 
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 Pengertian asuransi menurut Mamduh M. Hanafi (Manajemen Resiko, 

2006:260) adalah: 

“Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan (insured) 

dan perusahaan asuransi (insurer), di mana insurer bersedia memberikan 

kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan, dan 

pihak pengasuransi (insurer) memperoleh premi asuransi sebagai 

balasan”. 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

asuransi adalah suatu metode perjanjian (polis asuransi) antara penanggung 

(perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah/klien), untuk mengurangi risiko 

kerugian financial dengan cara pengalihan risiko (transfer of risk) tertentu dari 

tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah pembayaran kepada 

penanggung yang disebut dengan premi. 

2.1.2 Manfaat Asuransi 

Menurut Dahlan Siamat (Manajemen Lembaga Keuangan, 2004:420) 

asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung (insured), antara 

lain sebagai berikut: 

1. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi maka 

tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin 

timbul. 

2. 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. 
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3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh 

kredit. 

4. Berfungsi sebagai tabungan  

5. Alat penyebaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat 

disebarkan kepada penanggung. 

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan 

melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi tersebut 

dapat ditutup oleh asuransi yang dimaksudkan untuk mengurangi 

risiko. 

2.1.3 Jenis Usaha Perasuransian 

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 (pasal 3) tentang usaha 

perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi: 

1. Usaha asuransi terdiri atas: 

a. Asuransi kerugian (non life insurance) 

Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko 

atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. 

(selanjutnya, penulis hanya membahas usaha ini). 

b. Asuransi jiwa (life insurance) 

Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko 

yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang 

dipertanggungkan. 

c. Reasuransi (reinsurance) 
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Perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang 

terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian 

atau perusahaan asuransi jiwa. 

2. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri atas: 

a. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan 

dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi 

asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. 

b. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan 

penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk 

kepentingan perusahaan asuransi. 

c. Penilai kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa 

penilaian terhadap kerugian terhadap objek asuransi yang 

dipertanggungjawabkan. 

d. Konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan 

aktuaria. 

e. Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan 

dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama 

penanggung. 
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2.1.4 Asuransi Kerugian 

Usaha asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yaitu 

usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, 

kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul 

dari peristiwa yang tidak pasti. Di dalam undang-undang tersebut perusahaan 

asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan diluar usaha asuransi 

kerugian, termasuk reasuransi. 

Asuransi kerugian di beberapa negara juga disebut general insurance yang 

terdiri atas asuransi kebakaran, pengangkutan laut dan udara, kendaraan bermotor, 

kompensasi bagi pegawai, profesi, jaminan dan sebagainya. 

Menurut Ludovicus S.W, (Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian, 

2006:27). Jenis-jenis asuransi kerugian dalam prakteknya di Indonesia dibagi 

dalam 5 (lima) jenis, yaitu sebagai berikut: 

1.) Asuransi pengangkutan kapal (marine cargo) 

2.) Asuransi rangka kapal (marine hull) 

3.) Asuransi kebakaran (fire) 

4.) Asuransi kendaraan bermotor 

5.) Varia, yang mencakup antara lain: 

a. Personal accident 

b. Special risk policy 

c. Engineering insurance 

d. Cash in transit dan cash in safe insurance 

e. Aviation insurance 
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2.2 Risiko 

2.2.1 Pengertian Risiko 

GARP dan BSMR (Manajemen Risiko Tingkat 1, 2008:4) mengartikan 

risiko sebagai peluang terjadinya hasil (outcome) yang buruk. 

Herman Darmawi (Manajemen Asuransi, 2004:17) mengungkapkan 

bahwa risiko merupakan suatu konsepsi dengan berbagai makna tergantung atas 

konteks disiplin ilmu yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko berarti 

menghadapi kesulitan/bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera, atau 

hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Bagi orang matematika, risiko 

di lihat dari sudut tingkah laku daripada fenomena-nya. Risiko adalah tingkat 

penyebaran nilai dalam suatu distribusi di sekitar nilai rata-ratanya. Ini berarti, 

makin besar tingkat penyebarannya, akan makin besar risikonya. Risiko itu timbul 

karena ada kemungkinan variasi out-comes atau hasil yang akan diperoleh. 

Menurut Dahlan Siamat (Manajemen Lembaga Keuangan, 2004:420) 

pengertian risiko dalam industri perasuransian diungkapkan sebagai 

ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan tejadinya kerugian. 

Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa risiko itu timbul karena adanya 

kondisi ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian timbul karena ketidaksempurnaan 

peramalan. Tugas asuransi adalah melindungi seseorang atau sesuatu dari resiko 

tersebut. 
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2.2.2 Jenis Risiko 

Dahlan Siamat (Manajemen Lembaga Keuangan, 2004:421) 

mengungkapkan jenis-jenis risiko yang umum dikenal dalam usaha perasuransian, 

antara lain meliputi: 

1. Risiko Murni 

Risiko murni adalah suatu risiko yang bilamana terjadi akan 

memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak menimbulkan 

kerugian akan tetapi juga tidak memberikan keuantungan. Contoh, 

kapal dan muatannya mungkin akan tenggelam. Apabila suatu kapal 

dan muatannya diasuransikan tersebut tenggelam, maka pemiliknya 

akan mengalami kerugian. Namun bila hal tersubut tidak terjadi, si 

pemilik tidak rugi dan tidak juga mendapatkan keuntungan. Oleh 

karena itu risiko murni inilah yang disebut sebagai risiko dalam 

asuransi dan merupakan subyek asuransi. Dalam operasinya, 

perusahaan asuransi senantiasa dihadapkan pada jenis risiko murni ini. 

2. Risiko Spekulatif  

Risiko spekulatif atau speculative risk adalah risiko yang berkaitan 

dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang mengalami 

kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaan 

risiko murni dan risiko spekulatif adalah dalam risiko murni kerugian 

terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Sedangkan dalam risiko 

spekulatif kemungkinan tejadi kerugian atau keuntungan. Misalnya 

melakukan investasi saham di bursa efek, membeli undian dan 
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sebagainya. Fluktuasi harga saham akan dapat menyebabkan terjadinya 

kerugian atau keuntungan. Demikian pula undian kemungkinan akan 

kalah atau menang. 

3. Risiko Individu 

 Risiko ini di bagi menjadi 3 (tiga) macam risiko sebagai berikut: 

a.) Risiko pribadi (personal risk) 

Risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

memperoleh keuntungan. Contoh, dirawat di rumah sakit akibat 

penyakit serius. 

b.) Risiko harta (property risk) 

Risiko terjadinya kerugian keuangan atau finansial, apabila kita 

memiliki suatu benda atau harta karena adanya peluang untuk 

hilang, dicuri atau rusak. 

c.) Risiko tanggung gugat (liability risk) 

Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung-

jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. 

2.2.3 Sumber Risiko 

 Herman Darmawi (Manajemen Asuransi, 2004:19) mengungkapkan 

bahwa penyebab risiko dapat diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Risiko Sosial 

Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-

orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang 

merugikan harapan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk mendaftar 
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segala penyebab kerugian bersifat sosial itu, tetapi beberapa contoh 

dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko. Dengan 

berkembangnya toko-toko swalayan maka pengusaha toko menghadapi 

risiko besarnya pencurian. Akan tetapi tidak semua pencuri itu adalah 

orang luar, melainkan pegawai sendiri. 

2. Risiko Fisik 

Ada banyak sumber risiko fisik yang sebagian adalah fenomena alam, 

sedangkan lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia. Banyak risiko 

yang kompleks sumbernya, tetapi masuk kategori fisik, contohnya 

adalah kebakaran. Kebakaran adalah penyebab utama cedera kematian 

dan kerusakan harta. Kebakaran besar dapat disebabkan oleh alam 

seperti petir atau oleh penyebab fisik seperti kabel yang cacat atau 

karena keteledoran manusia. 

3. Risiko Ekonomi 

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi. Contoh-

contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi harga, ketidakstabilan 

perusahaan individu dan sebagainya. 

2.2.4 Cara Penanganan Risiko 

 Dahlan Siamat (Manajemen Lembaga Keuangan, 2004:422) mengatakan 

bahwa dalam menangani risiko ini sekurang-kurangnya ada 5 (lima) cara yang 

dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Menghindari risiko 

Menghindari risiko atau risk avoidance berkaitan dengan cara 

menghindari risiko itu sendiri. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

untuk menghindari risiko jangan melakukan kegiatan apapun yang 

memungkinkan dapat terjadinya atau member peluang rugi. Contoh, 

Tuan Abdul membatalkan membeli rumah karena ternyata rumah 

tersebut dalam keadaan sengketa. 

2. Mengurangi risiko 

Mengurangi risiko atau risk reduction yaitu tindakan yang dapat 

diambil untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul. 

Artinya kemungkinan rugi tidak dihilangkan, akan tetapi sedapat 

mungkin diperkecil kemungkinan terjadinya. Misalnya, alarm 

penyemprot pemadam kebakaran otomatis dalam suatu perkantoran 

tidak menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kebakaran akan 

tetapi minimal membantu mengurangi atau memperkecil risiko. 

3. Retensi risiko 

Retensi risiko atau risk retension merupakan cara yang paling 

umum dalam menangani masalah risiko. Retensi risiko berarti kita 

tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Kita menyadari 

bahwa kita memiliki risiko tetapi diputuskan untuk tidak melakukan 

apa-apa terhadapnya. Ini adalah retensi risiko yang bersifat voluntir. 

Risiko voluntary ini adalah risiko yang biasanya dapat menimbulkan 

kerugian relatif kecil secara finansial atau bila ada peluang kerugian 
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biasanya nilainya sangat kecil. Misalnya, risiko kehilangan sandal atau 

topi dalam suatu perjalanan. 

4. Membagi risiko 

Kadang-kadang bila suatu risiko tidak dapat dihindari dan retensi 

akan memberikan peluang kerugian amat besar, kita dapat memilih 

risk sharing atau membagi risiko tersebut sebagai salah satu cara 

menangani risiko. Dengan membagi risiko kepada pihak lain, maka 

potensi kerugian dapat dibagi dengan pihak yang bersangkutan. 

Contoh, Seseorang merencanakan membuka usaha bengkel, tetapi ia 

masih ragu atau takut menggunakan seluruh modalnya ke dalam 

bidang usaha tersebut yaitu khawatir seandainya terjadi kegagalan. 

Untuk itu ia mengajak orang lain melakukan kerja sama yang 

kebetulan akan melakukan bisnis serupa. 

5. Mentransfer risiko 

Cara penanganan risiko terakhir adalah yang paling dekat 

kaitannya dengan asuransi yaitu melakukan transfer risiko atau risk 

transfer. Transfer risiko berarti memindahkan risiko kerugian kepada 

pihak lain, biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia dan 

mampu memikul beban risiko. Pengalihan atau pemindahan tersebut 

dapat berupa risiko spekulatif maupun risiko murni. Contoh, Pak 

Sastro baru saja membangun rumah baru. Untuk mengamankan 

rumahnya tersebut ia membeli polis PT Asuransi ABC, sehingga jika 

rumah tersebut terbakar perusahaan Asuransi dalam hal ini PT 
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Asuransi ABC akan mengganti seluruh kerugian. Transfer risiko ini 

dapat digunakan baik untuk risiko pribadi, risiko harta maupun risiko 

tanggung gugat. 

 

2.3 Perbedaan Antara Statutory Accounting Practices (SAP) dengan Generally 

Accepted Accounting Principlees (GAAP) 

  Standar Akuntansi Keuangan Generally Accepted Accounting Principlees 

(GAAP) sebagai pronsip akuntansi berlaku umum tidak terbatas hanya pada 

perusahaan asuransi saja. Karena sifatnya yang umum, Generally Accepted 

Accounting Principlees (GAAP) tidak dapat selengkapnya memuat kepentingan-

kepentingan khusus untuk perusahaan asuransi yang memiliki karakteristik usaha 

tersendiri. Didalam prakteknya perusahaan asuransi banyak dipengaruhi oleh 

peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pemerintah yang sifatnya berbeda 

dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selain  itu, jenis kegiatan usaha 

asuransi itu sendiri memang berbeda dengan bidang usaha perdagangan lainnya, 

yang sebagian mendominasi terbentuknya Generally Accepted Accounting 

Principlees (GAAP). Berikut ini adalah perbedaan antara Statutory Accounting 

Practices (SAP) atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama Praktek-

Praktek Asuransi (PPA) dan Generally Accepted Accounting Principlees (GAAP) 

yang lebih dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 
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Tabel 2.1 

Perbedaan pokok antara PPA/SAP dan PSAK/GAAP 

No. Keterangan PAA/SAP PSAK/GAAP 

1. Pendapatan dan 

biaya 

Biaya akuisisi dibebankan 

sekaligus pada saat kejadian, 

sedangkan pendapatan 

diakui berdasarkan jangka 

waktu (alokasi). 

Biaya akuisisi dibebankan secara 

proporsional dengan pendapatan. 

2. Investasi dalam 

kepemilikan 

saham 

Dinilai berdasarkan nilai 

pasar (market value) atau 

nilai wajar. 

Dinilai berdasarkan persentase 

kepemilikan saham, yaitu: 

< 20%       : cost method 

20%-50% : equity method 

>50%        : equation method 

3. Assets Dikenal dengan adanya 

kelompok admitted asset dan 

non admitted asset. 

Tidak mengenal adanya admitted 

asset dan non admitted asset. 

4. Susunan 
laporan 

keuangan 

Penyusunan/urutan aktiva 
dimulai dari investasi. 

Urutan yang aktiva dimulai dari 
yang paling likuid. 

5. Perhitungan 

solvabilitas 

a. Perhitungan solvency 

margin memasukkan unsur 

non ledger. 

 

b. Gambaran kondisi 
keuangan yang terlihat 

dalam solvency margin lebih 

real dan sekaligus mencakup 

contingent liability, sehingga 

penetapan solvency margin 

dikatakan sangat konservatif. 

a. Perhitungan solvabilitas pada 

umumnya tidak memasukkan 

unsur non ledger. 

b. Gambaran solvabilitas tidak 

memasukkan unsur non ledger. 

Gambaran kondisi keuangan 

yang terlihat dalam solvabilitas 

tidak termasuk contingent 

liabilities. 

6. Dasar analisis Liquidating basis Going concern basis 

Sumber: Ludovicus S. W, (Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian, 2006:57) 
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2.4 Akuntansi Asuransi Kerugian 

2.4.1 Karakteristik Akuntansi Asuransi Kerugian 

 Asuransi kerugian pada hakekatnya adalah suatu sistem proteksi 

menghadapi risiko kerugian finansial, dengan cara pengalihan (transfer) risiko 

kepada pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok dalam 

masyarakat. Digolongkan ke dalam asuransi kerugian antara lain asuransi 

kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi rangka 

kapal laut, asuransi rangka kapal udara, asuransi rekayasa (engineering) dan 

asuransi aneka seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi pengiriman dan 

penyimpanan surat berharga, dan lain-lain. 

Usaha asuransi kerugian mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda 

dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya Karena usaha asuransi 

mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain sehingga perusahaan asuransi 

menjadi padat risiko apabila tidak di kelola dengan baik. Di samping itu, 

perusahaan asuransi juga padat informasi dengan berbagai informasi yang harus di 

olah untuk pengambilan keputusan underwriting, keuangan dan lain-lain. Dasar 

usaha asuransi adalah kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kemampuan 

keuangan (bonafiditas) perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim dan 

kewajiban lain-lain tepat pada waktunya. Untuk itu usaha asuransi harus di kelola 

secara profesional, baik dalam pengelolaan risiko maupun dalam pengelolaan 

keuangan. 

Menurut IAI (Standar Akuntansi Keuangan, 2007) terdapat beberapa 

karakteristik dari akuntansi perusahaan asuransi kerugian yang dinyatakan dalam  
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi 

Asuransi Kerugian (Revisi 1996), antara lain: 

1. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi yang besar kepada para 

tertanggung mempengaruhi penyajian laporan keuangan khususnya 

neraca. 

2. Penentuan beban tidak dapat sepenuhnya dihubungkan dengan 

pendapatan premi, karena timbulnya beban klaim tidak selalu 

bersamaan dengan pengakuan pendapatan premi. 

3. Laporan laba rugi sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya: 

estimasi mengenai besarnya premi yang belum merupakan pendapatan 

(unearned premium income) dan estimasi mengenai besarnya klaim 

yang menjadi beban pada periode berjalan (estimasi klaim tanggungan 

sendiri). 

4. Perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan pemerintah dalam hal 

batas tingkat solvabilitas (solvency margin). 

Kemajuan pesat industri asuransi di Indonesia sampai saat ini belum 

diimbangi dengan kemampuan dalam bidang akuntansinya, hal ini ditandai 

dengan belum adanya keseragaman dalam peristilahan dan pelaksanaan. 

Sehubungan dengan berbagai hal tersebut di atas dipandang perlu adanya suatu 

Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Asuransi yang berlaku umum 

khususnya di dalam usaha asuransi kerugian. 

Di dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan asuransi banyak dipengaruhi 

oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan pemerintah yang kadang-
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kadang berbeda dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Ketentuan-

ketentuan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan yang 

lebih luas dan menyeluruh bagi kepentingan tertanggung dan masyarakat pada 

umumnya.  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian ini dimaksudkan untuk menjembatani antara standar 

akuntansi keuangan lainnya dengan praktek akuntansi asuransi (PAA). 

2.4.2 Ruang Lingkup dan Penerapan 

 IAI (Standar Akuntansi Keuangan, 2007) Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996) 

berpedoman pada asumsi dasar sebagaimana dicantumkan pada kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, standar ini 

disesuaikan pula dengan sifat dan karakteristik usaha asuransi yang tercermin di 

dalam peraturan-peraturan/perundangan yang berlaku dalam bidang asuransi 

kerugian. 

Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan 

keuangan untuk pihak ekstern. Dalam hal ini dianggap bahwa semua pemakai 

laporan keuangan memerlukan pengklasifikasian dan pengukuran yang sama 

dalam pelaporan hasil-hasil keuangan perusahaan. 

Pemerintah sebagai pengawas dan pembina industri asuransi memerlukan 

informasi keuangan yang didasari serangkaian praktek akuntansi asuransi yang 

menekankan pada segi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 
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Pembahasan pada Pernyataan ini meliputi laporan keuangan, 

pengungkapan dan penjelasan yang diperlukan, pendapatan dan beban, aktiva 

serta kewajiban. 

2.4.3 Laporan Keuangan 

1.  Struktur Laporan 

Laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian di susun menurut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996), disesuaikan dengan praktek 

akuntansi berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku, dalam 

rangka memenuhi kepentingan berbagai pihak. Berikut ini uraian 

mengenai neraca, laporan laba rugi dan pengungkapan. 

2.  Neraca 

Komponen-komponen neraca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

kelompok aktiva serta kelompok kewajiban dan ekuitas. 

a Kelompok aktiva digolongkan menjadi: 

1) Investasi 

2) Kas dan Bank 

3) Piutang Premi 

4) Piutang Reasuransi 

5) Piutang Lainnya 

6) Tanah/Hak atas Tanah, Bangunan dan lain-lain 

7) Aktiva Lain-lain 
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b Kelompok kewajiban digolongkan menjadi: 

1) Hutang Klaim 

2) Hutang Reasuransi 

3) Hutang Komisi 

4) Hutang Pajak 

5) Hutang lain-lain 

6) Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo 

7) Premi Belum Merupakan Pendapatan  

8) Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri  

9) Hutang Jangka Panjang 

c Kelompok ekuitas digolongkan menjadi: 

1) Modal Disetor 

2) Saldo Laba 

Dalam penyajian akun-akun neraca dipergunakan pendekatan 

unclassified balance sheet (tidak dirinci atas kelompok lancar dan tidak 

lancar). Cara penyajian ini merupakan kelaziman dalam bidang usaha 

asuransi kerugian. 

3.  Laporan Laba Rugi 

Komponen-komponen pada laporan laba rugi perusahaan asuransi 

kerugian diperinci sebagai berikut: 

a. Pendapatan Underwriting; komponen perhitungannya terdiri dari: 

1) Premi Bruto  

2) Dikurangi: Premi Reasuransi  
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3) Dikurangi/Ditambah: Kenaikan/Penurunan Premi yang Belum 

Merupakan Pendapatan 

b. Beban Underwriting terdiri dari: 

1) Komisi Tanggungan Sendiri  

2) Klaim Tanggungan Sendiri  

3) Kenaikan/Penurunan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri  

4) Beban Underwriting Rupa- rupa 

c. Pendapatan Investasi 

d. Pendapatan dan Beban Non Underwriting 

Cara penyajian laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 

a. Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan/beban 

underwriting, pendapatan/beban non underwriting. 

b. Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha asuransi, hasil 

investasi dan hasil-hasil lain. 

Laporan laba rugi disusun dalam bentuk urutan ke bawah dengan 

susunan sebagai berikut: 

a. Pendapatan Underwriting 

b. Beban Underwriting 

c. Pendapatan Investasi 

d. Pendapatan/Beban Non Underwriting 

4.  Pengungkapan 

Kebijakan akuntansi yang penting (yang di anut perusahaan), harus 

disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan atau 
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sebagai bagian dari catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut 

memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan asuransi. 

Hal-hal khusus mengenai asuransi kerugian yang perlu diungkapkan 

dinyatakan di bawah ini: 

a. Pengungkapan Akun-akun Neraca 

1) Pengungkapan mengenai Investasi: 

a) Deskripsi mengenai jenis-jenis investasi, persentase 

pemilikan, dan penjelasan penting lainnya. 

b) Metode penilaian atas setiap jenis investasi yang ada. 

2) Pengungkapan Piutang: 

a) Deskripsi mengenai piutang langsung dan tidak langsung. 

b) Deskripsi mengenai umur piutang, sehubungan dengan 

ketentuan atas aktiva yang diperkenankan dan tidak 

diperkenankan. 

3) Pengungkapan Aktiva yang Tidak Diperkenankan 

a) Deskripsi mengenai aktiva yang tidak diperkenankan untuk 

perhitungan batas tingkat solvabilitas (solvency margin), 

sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 

b) Pengungkapan premi yang belum merupakan pendapatan 

dan estimasi klaim. 

4) Tanggungan Sendiri antara lain: 

a) Dasar penetapannya. 
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b) Komponen perhitungan estimasi klaim tanggungan sendiri, 

seperti: Incurred But Not Reported (IBNR) claim, estimasi 

atas klaim yang telah dilaporkan, cadangan bencana 

(catastrophe reserve). 

b.  Pengungkapan Laporan Laba Rugi 

1) Pengungkapan pada Laporan Laba Rugi antara lain meliputi:  

a) Perhitungan pendapatan underwriting secara terperinci 

sesuai dengan penggolongan yang lazim. 

b) Pendapatan yang diperoleh dari pertanggungan yang 

jumlahnya substansial. 

c) Jenis pendapatan investasi. 

5. Informasi Tambahan 

Jika diperlukan informasi tambahan rasio keuangan, dapat 

diungkapkan analisis batas tingkat solvabilitas yang merupakan salah 

satu indikator untuk menetapkan tingkat kesehatan suatu perusahaan 

asuransi kerugian sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku. 

2.4.4 Pendapatan dan Beban 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Underwriting 

Pendapatan underwriting adalah pendapatan yang diperoleh dari 

aktivitas pokok perusahaan asuransi. Komponen-komponen 

pendapatan underwriting (premi tanggungan sendiri) terdiri dari: 
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Premi Bruto, dikurangi: Premi Reasuransi dan dikurangi/ditambah: 

kenaikan/penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan. 

b. Premi Bruto 

Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, 

broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan 

reasuransi. Premi bruto yang berasal pertanggungan langsung 

(direct business) dinamakan premi langsung. Sedangkan premi 

yang berasal dari pertanggungan tidak langsung (indirect business), 

yaitu yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau perusahaan 

reasuransi dinamakan premi tidak langsung. Premi yang diperoleh 

diakui sebagai pendapatan berdasarkan accrual basis yang 

dialokasikan secara merata selama masa pertanggungan. 

Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (share) premi yang 

akan diterima oleh perusahaan. 

c. Premi Reasuransi 

Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan 

atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan 

treaty maupun non-treaty. Premi reasuransi diakui dan di catat 

pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan 

premi yang bersangkutan. Premi reasuransi dalam laporan laba rugi 

dikurangkan langsung dari premi bruto. 
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d. Kenaikan/Penurunan Premi yang Belum Merupakan 

Pendapatan (Unearned Premium) 

Premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal 

neraca. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan 

pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan 

pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Perhitungan dari 

premi yang belum merupakan pendapatan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain: 

1) Dihitung secara agregatif tanpa memperhatikan tanggal 

penutupannya. Besarnya dihitung berdasarkan persentase (%) 

tertentu dari jumlah premi tanggungan sendiri, tiap jenis 

pertanggungan/asuransi. 

2) Dihitung secara individual dari tiap pertanggungan dan 

besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan 

secara prorata untuk tiap tahun yang bersangkutan. 

2. Beban 

a. Beban Underwriting 

Beban underwriting adalah beban yang dikeluarkan oleh 

perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara dan 

menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan. Komponen-

komponen beban underwriting terdiri dari: 

1) Komisi tanggungan sendiri 

2) Klaim tanggungan sendiri 
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3) Kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri 

4) Beban underwriting rupa-rupa 

b. Komisi 

Komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak 

agen/broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa 

yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung 

maupun tidak langsung. Komisi tanggungan sendiri adalah selisih 

komisi yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penutupan 

pertanggungan dengan komisi yang diterima dari reasuradur. 

Discount yang diberikan kepada tertanggung sehubungan dengan 

pertanggungan langsung diperlakukan sama dengan komisi. 

Komisi/discount diakui dan dicatat sekaligus pada saat timbulnya 

kewajiban/beban tersebut, tanpa memperhatikan jangka waktu 

pertanggungan. 

c. Klaim 

Klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi 

kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi (ceding 

company) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian. Bagian 

klaim yang diterima dari reasuradur merupakan salah satu bentuk 

“pemulihan klaim” (claim recovery). Beban klaim diakui dan 

dicatat bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada 

tertanggung/perusahaan asuransi (ceding company) yaitu pada 

periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung. 
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Beban klaim lainnya (survei klaim dan lain-lain) diakui dan dicatat 

pada saat dikeluarkannya beban tersebut dan diperlakukan sebagai 

bagian dari beban klaim. Dalam hal ganti rugi belum dapat 

ditentukan secara definitif, maka pengakuan beban klaim adalah 

sebesar kewajiban yang diperkirakan (estimasi) dan dibukukan 

sebagai estimasi klaim tanggungan sendiri. Beban survei klaim dan 

lain-lain serta penggantian klaim dari hak subrogasi diakui dan 

dilaporkan sebagai penambah atau pengurang klaim. Klaim 

tanggungan sendiri adalah selisih antara klaim yang dibayarkan 

dengan klaim yang diterima perusahaan asuransi dari reasuradur. 

d. Pemulihan (Recovery) Klaim 

Pemulihan (recovery) klaim setelah dikurangi beban pemulihan 

dan bagian reasuradur/retrosesioner diakui dan dicatat sebagai 

pengurang beban klaim padasaat realisasi. Barang-barang eks 

klaim (scraps) diakui dan dibukukan pada saat realisasi 

penjualannya. 

e. Kenaikan/Penurunan Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri 

Estimasi klaim tanggungan sendiri diakui dan dicatat sekaligus 

pada akhir tahun sebesar jumlah taksiran ganti rugi yang belum 

diselesaikan. Mengenai ganti rugi yang belum diselesaikan 

termasuk klaim-klaim yang terjadi namun belum dilaporkan 

(Incurred But Not Reported/lBNR), pembukukan estimasi klaim 

tanggungan sendiri yang baru dilakukan bersamaan dengan 
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pencairan kembali estimasi klaim tanggungan sendiri yang lalu. 

Antara jumlah estimasi klaim tanggungan sendiri yang dibentuk 

baru dan yang dicairkan terdapat selisih yang disebut 

kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri. Jumlah 

kenaikan kewajiban teknis tersebut merupakan beban laba/rugi 

tahun berjalan. 

f. Beban Underwriting Rupa-rupa 

Beban underwriting rupa-rupa diakui langsung pada saat timbulnya 

beban-beban yang bersangkutan setelah dikurangi dengan hasil 

yang diperoleh sehubungan dengan beban tersebut, yang diakui 

pada saat diperolehnya hasil tersebut. 

g. Penentuan Beban Dihubungkan Dengan Pendapatan Premi 

Istilah beban dapat dinyatakan sebagai pengeluaran yang secara 

langsung atau tidak langsung di dalam usaha menghasilkan 

pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak 

memberikan manfaat keekonomian untuk masa berikutnya. Yang 

dimaksud dengan beban adalah pengorbanan ekonomis yang 

diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Untuk penetapan 

laba periodik yang wajar, seyogyanya dilakukan pisah batas yang 

layak atas beban pada awal dan akhir periode yang bersangkutan. 

Secara umum beban dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Beban underwriting 

Beban yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan 

usaha asuransi. Beban yang termasuk dalam kelompok ini 

harus dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan, yaitu: 

komisi, klaim, kenaikan/penurunan estimasi klaim tanggungan 

sendiri dan beban underwriting rupa-rupa. 

2) Beban Non Underwriting 

Beban non underwriting yakni beban yang tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan pendapatan usaha asuransi. 

Pengakuan beban non underwriting adalah pada periode 

terjadinya mengingat beban tersebut memberikan manfaat pada 

periode berjalan atau karena beban tersebut sudah tidak 

memberikan manfaat untuk masa-masa mendatang. Termasuk 

dalam kelompok ini adalah beban yang timbul dari alokasi 

beban secara sistematis sepanjang periode yang memperoleh 

manfaat, seperti beban penyusutan hak atas tanah, bangunan 

dan peralatan, amortisasi aktiva tak berwujud, dan sebagainya, 

kecuali terhadap aktiva yang dipergunakan secara langsung 

dalam operasi. 

2.4.5 Aktiva 

Perlakuan akun-akun aktiva pada perusahaan asuransi kerugian mengacu 

pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. 
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1. Investasi 

Lazimnya dalam bidang usaha asuransi kerugian, investasi 

(penyertaan) merupakan salah satu kegiatan pengelolaan keuangan 

yang utama di luar usaha asuransi. Dengan demikian, akun ini 

disajikan pada urutan pertama pada aktiva, namun demikian bukanlah 

merupakan suatu keharusan. Investasi ditujukan antara lain untuk: 

1) memperoleh keuntungan 

2) menjamin solvabilitas perusahaan 

3) menunjang kegiatan operasional asuransi 

Investasi dapat merupakan investasi jangka pendek maupun jangka 

panjang 

2. Piutang 

Menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori 

yaitu piutang underwriting dan piutang non underwriting (piutang 

lain-lain). Piutang underwriting terdiri dari piutang premi dan piutang 

reasuransi. 

a. Piutang Underwriting 

1) Piutang Premi 

Piutang premi meliputi, tagihan premi kepada 

tertanggung/agen/broker, dan perusahaan asuransi (ceding 

company) sebagai akibat adanya transaksi asuransi. Piutang 

dicatat sebesar jumlah nominalnya dikurangi dengan taksiran 

jumlah yang tidak dapat diterima (piutang ragu-ragu). Dalam 
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hal perusahaan memberikan discount premi kepada 

tertanggung, maka discount tersebut langsung dikurangkan dari 

piutang preminya. 

2) Piutang Reasuransi 

Piutang reasuransi timbul dari kompensasi hutang-piutang 

kepada reasuradur sehubungan dengan kewajiban membayar 

premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim reasuransi. 

Dalam hal terdapat uang muka pembayaran klaim dari/ke pihak 

reasuradur (cash loss), maka jumlah tersebut langsung 

dikurangkan/ditambahkan pada piutang reasuransi. Saldo kredit 

piutang reasuransi harus disajikan dalam kelompok hutang 

sebagai hutang reasuransi . 

b. Piutang Non Underwriting 

Piutang non underwriting (piutang lain-lain) adalah piutang yang 

timbul di luar transaksi operasi asuransi seperti piutang pegawai, 

piutang bunga dan lainnya. 

2.4.6 Kewajiban 

 Perlakuan akun-akun kewajiban pada perusahaan asuransi kerugian 

mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

1. Hutang Klaim 

Hutang klaim adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya 

persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/perusahaan 

asuransi (ceding company) yang belum dibayar oleh perusahaan. 
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Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk 

dibayar (claim settled). Dalam hal perusahaan membayar uang muka 

klaim langsung dikompensasikan dengan hutang klaim yang 

bersangkutan. 

2. Hutang Reasuransi 

Hutang reasuransi adalah hutang kepada reasuradur yang timbul 

sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah 

dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo debet 

hutang reasuransi harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai 

piutang reasuransi. 

3. Hutang Komisi 

Hutang komisi adalah hutang yang timbul sehubungan dengan 

terjadinya penutupan asuransi. Hutang komisi yang disajikan dalam 

neraca adalah hutang komisi yang merupakan kewajiban kepada agen 

dan broker. 

4. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (Unearned Premium) 

Premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium), diakui 

dan dicatat pada tanggal neraca yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

estimasi sesuai dengan metode yang digunakan. 

5. Estimasi Klaim Tanggungan Sendiri 

Estimasi klaim tanggungan sendiri diakui dan dicatat pada tanggal 

neraca yang besarnya berdasarkan estimasi jumlah kerugian yang 

menjadi kewajiban perusahaan. 
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2.5 Penilaian Kesehatan Perusahaan Asuransi 

2.5.1 Solvabilitas (Solvency) 

 Departemen keuangan telah mengeluarkan peraturan baru 

(No.424/KMK.06/2003) dalam menghitung tingkat solvabilitas perusahaan 

asuransi berdasarkan metode Risk Based Capital (RBC). RBC adalah modal 

minimum yang harus disediakan oleh setiap perusahaan asuransi atau perusahaan 

reasuransi untuk menutup setiap kemungkinan kegagalan pengelolaan assets dan 

berbagai resiko lainnya. 

Latar belakang diberlakukannya konsep RBC adalah karena perusahaan 

asuransi biasanya menghitung resiko dari besarnya kewajiban saja, padahal resiko 

juga menyangkut kekayaan yang diinvestasikan. Salah satu contoh adalah saham 

atau deposito. Karena bunga deposito berfluktuasi maka diperlukan perhitungan 

teknis agar pengelola asuransi dapat melihat setiap saat mengenai resiko atas 

kekayaan yang diinvestasikan. 

Menurut Ludovicus S. W, (Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian, 

2006:159) metode RBC memiliki teknik perhitungan yang cukup rumit namun 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: 

a. Mempertimbangkan banyak aspek resiko seperti aspek manajemen, 

investasi, keuangan, akturia serta aspek eksternal. 

b. Memperhitungkan kepentingan para pemegang polis dari resiko kesalahan 

dalam pengelolaan usaha asuransi. 
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c. Mengarahkan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan aman 

sehingga lebih menuntut kualitas SDM dan profesionalisme didalam 

pengelolaan usaha asuransi. 

d. Keamanan, fleksibilitas maupun stabilitas dapat lebih dijamin. 

e. Lebih relevan jika diterapkan disaat krisis ekonomi yang dalami oleh suatu 

Negara atau perusahaan asuransi untuk melindungi para pemegang polis. 

Metode RBC pada dasarnya merupakan sistem yang membuat perusahaan 

bisa menyesuaikan modal dengan mempertimbangkan resiko investasi dan 

kemampuan modal yang dimiliki oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. 

Sesuai dengan KMK No. 424 tahun 2003 pemerintah telah menetapkan 

bahwa setiap perusahaan asuransi wajib memiliki RBC pada tingkat minimal 

120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan asuransi wajib 

mempertahankan solvabilitasnya secara terus menerus. 

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas perusahaan asuransi harus pandai 

mengelola aktiva dan kewajibannya agar tingkat solvabilitas yang dimilikinya 

dapat terus ditingkatkan dan jika dimungkinkan dapat ditingkatkan. Dalam 

industri asuransi terdapat dua jenis kekayaan, yaitu: 

a. Kekayaan yang diperkenankan (admitted assets) 

Kekayaan yang diperkenankan merupakan jumlah kekayaan yang sesuai 

batas yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, kekayaan yang 

diperkenankan dibagi menjadi: 
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1.) Kekayaan dalam bentuk investasi, yaitu kekayaan yang dimiliki 

oleh perusahaan yang diperuntukkan sebagai investasi seperti 

deposito berjangka, surat berharga, investasi saham dan investasi 

lainnya. 

2.) Kekayaan bukan investasi adalah kekayaan yang dimiliki 

perusahaan namun tidak dapat diklasifikasi sebagai investasi tetapi 

digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi seperti 

bangunan, peralatan, piutang yang berumur lebih dari 60 hari, dan 

aktiva lainnya. 

b. Kekayaan yang tidak diperkenankan (non-admitted assets) 

Kekayaan adalah kekayaan yang tidak termasuk pada jenis kekayaan yang 

diperkenankan atau kekayaan dalam sengketa atau kekayaan yang diblokir 

oleh pihak yang berwenang. 

2.5.2 Retensi Sendiri (Own Retention) 

Perusahaan asuransi harus memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan 

resiko. Besarnya retensi untuk setiap resiko didasarkan pada modal sendiri. 

Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat memiliki premi retensi sendiri paling 

banyak 300% (tiga ratus persen) dari modal sendiri pada periode berjalan. 

2.5.3 Cadangan Teknis (Technical Reserve) 

Cadangan teknis dalam industri asuransi kerugian dibagi menjadi dua bagian: 

1. Premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium) 

2. Estimasi klaim retensi sendiri (own retention claim) 
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Unearned premium dihitung berdasarkan cara harian dikurangi bagian 

yang diasuransikan untuk setiap polis. Perhitungan cadangan premi dengan 

metode harian ini mempunyai implikasi semakin meningkatnya keakuratan 

perhitungan unearned premium. Karena polis yang diterbitkan perusahaan 

asuransi sangat banyak, maka perusahaan asuransi harus memiliki sistem 

informasi komputer yang mendukung pembuatan perhitungan tersebut. Besarnya 

cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium) bagi 

jenis asuransi kerugian, sekurang-kurangnya 40% dari premi retensi sendiri. 

 Eatimated own retention claim (estimasi klaim tanggungan sendiri) atau 

cadangan klaim adalah taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan 

sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian termasuk 

klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (Incurred But Not 

Reported/IBNR). Pembentukan klaim tanggungan sendiri harus memenuhi 

ketentuan berikut ini: 

1. 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. 

2. Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not 

Reported/IBNR) 

Dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi 

tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim, berikut 
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biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang 

akan menjadi bagian penanggung ulang. 

 

2.6 Analisis Ratio 

2.6.1 Analisis Solvabilitas dan Profitablitas 

 IAI (Standar Akuntansi Keuangan, 2007) dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian 

(Revisi 1996) mengungkapkan bahwa tingkat solvabilitas adalah tingkat yang 

mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam menutupi kewajiban-

kewajibannya. Sedangkan tingkat profitabilitas adalah tingkat yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio untuk mengukur solvabilitas 

bagi perusahaan asuransi kerugian dinamakan solvency ratio, sedangkan rasio 

yang mengukur profitabilitas dapat dilihat dari beberapa rasio, yaitu underwriting 

ratio, loss ratio, commission expense ratio dan investment yield ratio. 

Analisis kedua rasio ini tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri, karena 

masing-masing rasio ini mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, 

dimana profitabilitas akan menaikkan solvabilitas perusahaan asuransi demikian 

sebaliknya tingkat solvabilitas akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

asuransi tersebut. Berikut adalah rumus yang diaplikasi dari IAI (Standar 

Akuntansi Keuangan, 2007) dan kegunaan masing-masing rasio tersebut diatas: 

1. 
Dana Pemegang Saham

Premi Neto
Solvency Ratio =  

Dana pemegang saham terdiri dari modal disetor dan cadangan yang 

bebas. Premi neto adalah premi bruto dikurangi premi reasuransi. 
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Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan 

keuangan perusahaan asuransi dalam menanggung risiko (kewajiban-

kewajiban) yang dapat ditutup. Jika batas tingkat solvabilitas rendah, 

artinya  perusahaan asuransi sedang menghadapi risiko yang tinggi sebagai 

akibat tingginya premi yang didapat oleh perusahaan asuransi. 

2. 
Hasil Underwriting

Pendapatan Underwriting
Underwriting Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha 

asuransi kerugian dan juga dapat menunjukkan tingkat hasil underwriting 

yang diperoleh oleh perusahaan asuransi. Semakin besar hasil rasio ini, 

maka akan semakin untung dan semakin baik bagi perusahaan. 

3. 
Klaim Yang Terjadi

Pendapatan Premi
Loss Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengetahui banyaknya pengalaman klaim yang 

telah terjadi pada perusahaan dan mengukur bagaimana kualitas dari 

asuransi yang ditutup. Apabila rasio kerugian tinggi, maka informasi yang 

di dapat adalah kurang baiknya underwriting dan penutupan atas risiko 

asuransi juga dapat dikatakan buruk. 

4. 
Komisi

Pendapatan Premi
Commission Expense Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya biaya akuisisi, dapat pula di 

pakai sebagai bahan perbandingan besarnya persentase komisi perusahaan 

dengan perusahaan lain dan sebaliknya. Apabila nilai rasio ini tinggi, 
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berarti biaya akuisisi dan komisi juga tinggi dan tidak terlalu baik untuk 

profitabilitas perusahaan asuransi. 

5. 
Pendapatan Bersih Investasi

Rata-rata Investasi
Investment Yield Ratio =  

Rasio hasil investasi digunakan untuk mengetahui infikasi secara umum 

mengenai kualitas dari setiap jenis investasi perusahaan dan mengukur 

hasil investasi yang telah dicapai dari investasi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan asuransi. Apabila rasio ini rendah, berarti investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan asuransi kurang tepat, sehingga penempatan 

investasi perlu dikaji kembali oleh pihak manajemen perusahaan. 

2.6.2 Analisis Likuiditas 

 Analisis ini mengukur kemampuan likuiditas perusahaan asuransi 

kerugian. Tingginya rasio ini menunjukkan kemungkinan perusahaan menghadapi 

masalah dengan likuiditasnya (kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo).  

 Rasio ini merupakan rasio ketiga yang terpenting dalam melakukan 

penilaian investasi perusahaan asuransi. Terdapat tiga rasio penting yang perlu 

diperhatikan dalam analisis likuditas perusahaan asuransi kerugian. Dalam 

mengukur tingkat likuiditas ini digunakan rasio sebagai berikut: 

1. 
Kewajiban

Aktiva Yang Diperkenankan
Liability to Liquid Assets Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan likuiditas dari 

keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Semakin kecil nilai rasio ini, maka akan semakin baik atau likuid. 
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2. 
Piutang

Hasil Underwriting
Premium Receivable to Surplus Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan tagihan premi 

perusahaan yang akan diandalkan dalam menyangga surplus atau 

keuntungan (menghitung kolektibilitas piutang). 

3. 
Investasi

Kewajiban Teknis
Investment to Technical Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kewajiban teknis yang terdiri dari 

premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim tanggungan 

sendiri dapat tercermin pada investasi perusahaan. Apabila rasio ini 

rendah, berarti perusahaan perlu memberikan perhatian pada besarnya 

estimasi klaim tanggungan sendiri dan premi yang belum merupakan 

pendapatan karena masih kurang tercermin dalam investasi. 

2.6.3 Analisis Stabilitas Premi 

 Analisis ini digunakan untuk mengukur stabilitas pendapatan premi bersih 

(premi bruto dikurangi premi reasuransi) dari perusahaan asuransi yang berjalan. 

Selain mengukur stabilitas perusahaan, rasio ini juga mengukur tingkat retensi 

perusahaan (own retention) dari perusahaan asuransi tersebut. 

1. 
Kenaikan (Penurunan) Premi

Premi Neto Tahun Lalu
Net Premium Growth =  

Rasio ini digunakan untuk melihat kenaikan/penurunan (perkembangan) 

yang tajam pada volume premi neto perusahaan. Apabila rasio ini tinggi, 

berarti tingkat kestabilan operasi perusahaan kurang baik. kenaikan pada 
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premi berarti perusahaan perlu memberikan perhatian terhadap kewajiban 

teknis preminya. 

2. 
Premi Neto

Premi Bruto
Own Retention Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat retensi perusahaan 

(kemampuan perusahaan tanpa bantuan reasuransi) yang nantinya dapat 

dipakai sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan perusahaan yang 

sebenarnya dengan dana yang tersedia. Apabila rasio ini tinggi, berarti 

kemampuan perusahaan semakin baik. Sebaiknya rasio ini digunakan 

secara bersama sama dengan batas tingkat solvabilitas (solvency margin), 

sehingga analisisnya akan menggambarkan keadaan yang lebih akurat.  

2.6.4 Analisis Cadangan Teknis 

 Mengukur kewajiban teknis yang terdiri dari premi yang belum merupakan 

pendapatan (cadangan premi) dan estimasi klaim tanggungan sendiri (cadangan 

klaim). 

1. 
Kewajiban Teknis

Premi Neto
Technical Reserve Ratio =  

Rasio ini digunakan untuk mengukur secara kasar nilai kewajiban teknis 

perusahaan untuk mencukupi kondisi keuangan menjadi solvent. Apabila 

rasio ini rendah, berarti perusahaan menetapkan kewajiban teknis terlalu 

rendah dan apabila perusahaan dalam kondisi tidak solvent maka 

perusahaan perlu membuat penyesuaian pada solvency margin. Sebaliknya 

rasio yang tinggi menunjukan bahwa portofolio usaha tidak membawa 

keuntungan (konservatif). 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Perhitungan Indikator-Indikator Kinerja Keuangan PT Asuransi Bangun Askrida  

pada tahun 2004-2008 dari segi Solvency and Profitability ratio, Liquidity ratio, 

Premium Stability ratio, dan Technical ratio 

 

 

Perkembangan dari Kinerja Keuangan PT Asuransi Bangun Askrida  

pada tahun 2004-2008 dari segi Solvency and Profitability ratio, Liquidity ratio, 

Premium Stability ratio, dan Technical ratio 

 

 

Analisis Kinerja Keuangan PT Asuransi Bangun Askrida 

pada tahun 2004-2008 dari segi Solvency and Profitability ratio, Liquidity ratio, 

Premium Stability ratio, dan Technical ratio 

Sumber: Penulis 

 Berdasarkan gambar 2.1, penulis ingin menjelaskan alur dalam 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi (PT. Asuransi Bangun 

Askrida) pada tahun 2004-2008 melalui kerangka pemikiran. Pertama adalah 

penulis menghitung indikator-indikator kinerja keuangan PT Asuransi Bangun 

Askrida yang terdiri dari solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium 

stability ratio, dan technical ratio. Kedua adalah melihat perkembangan kinerja 

keuangan PT Asuransi Bangun Askrida pada tahun 2004-2008 berdasarkan 

perhitungan indikator-indikator diatas. Kemudian yang terakhir adalah penulis 

menganalisis kinerja keuangan PT Asuransi Bangun Askrida dari segi solvency 

and profitability ratio, liquidity ratio, premium stability ratio, dan technical ratio. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Penelitian ini termasuk studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan 

penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti, misalnya suatu perusahaan, suatu 

divisi tertentu di perusahaan, atau suatu kegiatan tertentu di perusahaan. Penelitian 

ini tentang kinerja keuangan perusahaan asuransi berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi asuransi Kerugian yang 

dilakukan pada PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA yang berlokasi di Pusat 

Niaga Cempaka Mas M1/36 Jl. Letjen Soeprapto, Jakarta 10640. Penelitian ini 

dilakukan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009. 

Metode penelitian ini tergolong dalam metode penelitian deskriptif 

kuntitatif dan kualitatif. Menurut Uma Sekaran (Metodologi Penelitian untuk 

Bisnis, 2006:158) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi 

mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. 

Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau 

untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Data kuantitatif 

adalah data yang dapat diolah dengan metode dan teknik yang sesuai dengan teori 

yang ada. Data kualitatif adalah data yang tidak dengan segera dapat 

dikuantifikasikan kecuali jika dikodekan dan dikategorisasi dengan sejumlah cara. 
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Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara kuantitatif dan 

kualitatif mengenai kinerja keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida pada tahun 

2004-2008 dari segi solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium 

stability ratio, dan technical ratio. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah laporan tahunan PT. 

Asuransi Bangun Askrida tahun 2004-2008 yang meliputi: 

1. Laporan Keuangan Neraca 

2. Laporan Keuangan Laba Rugi 

3. Laporan Tahunan PT Asuransi Bangun Askrida  

 Data diatas termasuk data time series. Husein Umar (Riset Akuntansi, 

2003:70) pengertian data time series merupakan sekumpulan data dari suatu 

fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Uma Sekaran (Metodologi Penelitian untuk Bisnis, 2006:329) data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang 

diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari 

sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi, semua 

yang dapat berguna bagi peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida dan data yang sudah tersedia atau 
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dikumpulkan dari berbagai pihak eksternal untuk menunjang hasil analisis dan 

pembahasan. 

3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data 

 Adapun tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang 

di dapat dalam penelitian ini adalah dengan cara: 

1. Field Research (Penelitian Lapangan) 

a. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data-data yang sekiranya berhubungan 

dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis secara langsung 

datang ke PT. Asuransi Bangun Askrida untuk memperoleh 

data laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

tahunan serta data standar rasio yang berasal dari Departemen 

Keuangan, Biro Riset Infobank, Bapepam, dan Badan Pusat 

statistik (BPS). 

b. Wawancara 

Yaitu suatu penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan 

mengumpulkan keterangan secara tertulis yang sesuai dengan 

permasalahan. Dalam hal ini, peneliti melakukan kunjungan 

dan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah staf  keuangan PT. 

Asuransi Bangun askrida. 
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2. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

Yaitu suatu penelitan yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

bersifat teoritis dengan cara membaca, mempelajari dan memahami 

buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

Data tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan dan internet. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Operasionalisasi Variabel 

 Penelitian ini menggunakan variabel-variabel analisis laporan keuangan 

perusahaan asuransi. Variabel yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan yang 

berdasarkan pernyataan IAI (Standar Akuntansi Keuangan, 2007) dalam PSAK 

No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996). Rasio-rasio tersebut 

adalah: 

1. Solvabilitas dan Profitablitas 

Tingkat sovabilitas adalah tingkat yang mengukur kemampuan perusahaan 

asuransi dalam menutupi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan tingkat 

profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 

Rasio untuk mengukur solvabilitas bagi perusahaan asuransi kerugian 

dapat dilihat dari: 

a Solvency ratio, yaitu membandingkan dana pemegang saham dengan 

premi neto.  

Sedangkan rasio yang mengukur profitabilitas dapat dilihat dari beberapa 

rasio, yaitu: 
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a Underwriting ratio, yaitu membandingkan hasil underwriting dengan 

pendapatan underwriting. 

b Loss ratio, yaitu membandingkan klaim yang terjadi dengan 

pendapatan premi. 

c Commission expense ratio, yaitu membandingkan komisi dengan 

pendapatan premi. 

d Investment yield ratio, yaitu membandingkan pendapatan bersih 

investasi dengan rata-rata investasi. 

2. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Rasionya adalah: 

a Liability to liquid asset ratio, yaitu membandingkan kewajiban dengan 

aktiva yang diperkenankan. 

b Premium receivable to surplus ratio, yaitu membandingkan piutang 

dengan hasil underwriting. 

c Investment to technical reserve ratio, yaitu membandingkan investasi 

dengan kewajiban teknis. 

3. Stabilitas Premi 

Stabilitas premi digunakan untuk mengukur stabilitas pendapatan premi 

bersih (premi bruto dikurangi premi reasuransi) dari perusahaan asuransi 

yang berjalan. Rasionya adalah: 

a Net Premium Growth, yaitu membandingkan kenaikan (penurunan) 

premi dengan  premi neto tahun lalu. 

Analisis Kinerja..., Saeful Anwar, Ak.-IBS, 2009



 

 

53

 

 

b Own Retention Ratio, yaitu membandingkan premi neto dengan premi 

bruto. 

4. Cadangan Teknis 

Rasio ini digunakan untuk mengukur secara kasar nilai kewajiban teknis 

yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi kondisi keuangan menjadi 

solvent. Rasionya adalah:  

a Technical Reserve Ratio, yaitu membandingkan kewajiban teknis 

dengan premi neto. 

3.3.2 Tehnik Pengolahan Data 

 Tehnik pengolahan data atas variabel-variabel solvabilitas dan 

profitablitas, likuiditas, stabilitas premi, dan cadangan teknis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Memeriksa laporan keuangan perusahaan PT. Asuransi Bangun 

Askrida tahun 2004-2008 untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

2. Melakukan perhitungan atas rasio kinerja keuangan tahun 2004-2008 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 

tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996). 

3. Melihat perkembangan atas rasio kinerja keuangan tahun 2004-2008 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 

tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996). 

4. Membandingkan rasio kinerja keuangan tahun 2004-2008 berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996) dengan standar 
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Departemen Keuangan, Bapepam, Biro Riset Infobank, dan Badan 

Pusat Statistik (BPS). 

5. Menganalisis rasio kinerja keuangan tahun 2004-2008 berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996). 

Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengetahui 

dan menganalisis kinerja keuangan PT Asuransi Bangun Askrida pada tahun 

2004-2008 berdasarkan pada Pernyataan IAI, (2007) dalam PSAK No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian (revisi 1996). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Umum Perusahaan 

 PT. Asuransi Bangun Askrida, lebih dikenal dengan nama ASKRIDA, 

merupakan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa asuransi umum yang 

didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 dengan Akta Notaris Raharti Sudjardjati, 

SH dengan Keputusan Nomor: KEP.192/KM.B/1990 tanggal 4 Maret 1990. 

 Pada saat pendiriannya, ASKRIDA merupakan perusahaan yang dimiliki 

oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan pada tahap 

selanjutnya, sesuai dengan himbauan dari Bapak Menteri Dalam Negeri pada 

tahun 1996, Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia ikut pula menjadi pemegang 

saham. Kepemilikan oleh BPD dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, 

merupakan karakteristik tersendiri dari ASKRIDA yang sekaligus juga merupakan 

kekuatan dalam pasar industri asuransi. 

 Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dengan motto “Mitra dalam 

Usaha, Pelindung dalam duka”, ASKRIDA memberikan pelayanan penutupan 

asuransi umum dalam arti yang seluas-luasnya. 

 Kendati usia ASKRIDA yang masih tergolong muda, perusahaan telah 

mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada dengan tetap berpedoman kepada 

peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah dalam sektor industri Asuransi Indonesia. 

Kesadaran berasuransi yang belum memasyarakat di Indonesia meruakan 
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tantangan yag harus dihadapi untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap asuransi, khususnya asuransi umum. 

4.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi  

Menjadi salah satu dari 10 besar perusahaan asuransi nasional yang 

dikelola secara profesional dan mempunyai anak perusahaan yang saling 

menunjang satu sama lain. 

2. Misi 

a. Memajukan dan mengembangkan ASKRIDA agar dapat memberikan 

manfaat kepada BPD dan Pemerintah Provinsi selaku Shareholder. 

b. Mendorong tumbuhnya kesadaran berasuransi, khususnya di 

lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA), dan berusaha menjamin 

kepentingan-kepentingan PEMDA dan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) serta masyarakat pada umumnya. 

c. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua relasi. 

4.1.3 Produk Asuransi 

1. Asuransi Kebakaran 

2. Asuransi Kendaraan Bermotor 

3. AsuransiRekayasa 

a. Asuransi Konstruksi 

b. Asuransi Kerusakan Mesin 

c. Asuransi Pemasangan Mesin 

4. Asuransi Kecelakaan Diri 

Analisis Kinerja..., Saeful Anwar, Ak.-IBS, 2009



 

 

57

 

 

5. Asuransi Penyimpanan Uang dalam Lemari Besi 

6. Asuransi Pengangkutan Uang 

7. Asuransi Kebongkaran 

8. Asuransi Pengangkutan Barang 

9. Asuransi Rangka Papal 

10. Asuransi Penjaminan 

11. Asuransi Bank Garansi 

4.1.4 Kerjasama Reasuransi 

 ASKRIDA memperoleh dukungan reasuransi dari perusahaan-perusahaan 

Reasuransi Profesional dalam dan luar negeri terkemuka, yaitu: 

1. Dalam Negeri 

A. PT (Persero) Reasuransi Umum Indonesia (REINDO) 

B. PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL – RE) 

C. PT Tugu Jasatama Reasuransi indonesia (TUGU – RE) 

D. PT Maskapai Reasuransi indonesia (Marein) 

2. Luar Negeri 

A. Labuan Re (Malaysia) 

B. Best Re (Tunisia) 

C. Hannover Re (Jerman) 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Perhitungan dan Perkembangan Kinerja keuangan PT. Asuransi 

Bangun Askrida pada tahun 2004-2008 

1. Solvabilitas dan Profitabilitas 

Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan rasio solvabilitas dan 

profitabilitas PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 2004-2008 berdasarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi 

Asuransi Kerugian (Revisi 1996) serta grafik perkembangannya. 

Tabel 4.1  

Hasil perhitungan rasio solvabilitas dan profitabilitas tahun 2004-2008 

No Solvabilitas dan Profitabilitas 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Solvency Ratio 32.72% 37.03% 43.58% 51.57% 42.91% 

2 Underwriting Ratio 33.97% 33.85% 31.55% 35.31% 37.31% 

3 Loss Ratio 14.20% 14.25% 13.11% 15.25% 15.77% 

4 Commission Expense Ratio 46.79% 47.47% 52.05% 41.96% 43.44% 

5 Investment Yield Ratio 6.47% 6.32% 5.74% 6.87% 2.68% 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh hasil bahwa nilai solvency ratio pada 

tahun 2007 (51.57%) adalah yang tertinggi, sedangkan yang terendah adalah pada 

tahun 2004 (32.72%). Hal tersebut terjadi karena nilai premi neto pada tahun 2004 

sangat tinggi jika dibandingkan dengan dana pemegang saham sehingga dana 

pemegang saham tidak dapat mengimbanginya, sedangkan dana pemegang saham 

pada tahun 2007 sudah mulai bisa mengimbangi nilai premi neto. 
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Dari segi profitabilitas ada 4 (empat) rasio yang akan dibahas, yaitu 

underwriting ratio, loss ratio, commission expense ratio dan investment yield 

ratio. Pertama adalah underwriting ratio, dimana nilai tertinggi dari tabel 4.1 

berada pada tahun 2008 (37.31%) dan yang terendah berada pada tahun 2006 

(31.55%). Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2008 pendapatan premi 

dibandingkan beban underwriting lebih besar daripada tahun 2006 sehingga hasil 

underwriting tahun 2008 menjadi lebih tinggi. 

Rasio kedua adalah loss ratio. Pada tabel 4.1, nilai tertinggi adalah 15.77% 

(2008) sedangkan yang terendah adalah 13.11% (2006). Hal ini bisa terjadi karena 

klaim yang terjadi cukup tinggi pada tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 

2006, sehingga makin banyak pendapatan premi pada tahun 2008 yang digunakan 

untuk menutupi klaim tersebut. 

Commission expense ratio adalah rasio ketiga untuk mengukur tingkat 

profitabilitas. Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh hasil tertinggi pada tahun 2006 

(52.05%) dan yang terendah pada tahun 2007 (41.96%). Hal tersebut terjadi 

karena pada tahun 2006 tingkat beban/biaya komisi dibandingkan dengan 

pendapatan preminya adalah yang tertinggi sehingga makin banyak pendapatan 

premi pada tahun 2006 yang digunakan untuk menutupi beban/biaya komisi 

tersebut, dan sebaliknya pada tahun 2007. 

Rasio terakhir untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah investment 

yield ratio. Dimana pada tabel 4.1 nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2007 

(6.87%) dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2008 (2.68%). Hal tersebut dapat 

terjadi karena pada tahun 2007 perusahaan mendapatkan hasil investasi paling 
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tinggi dibandingkan dengan tahun yang lain, sedangkan pada tahun 2008 adalah 

sebaliknya (terendah).  

Grafik 4.1 

Perkembangan solvabilitas tahun 2004-2008 
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Sumber: Hasil pengolahan data 

Berdasarkan grafik 4.1, kita dapat melihat perkembangan solvency ratio 

yang mengalami peningkatan secara stabil dari tahun 2004-2007, namun 

mengalami penurunan pada tahun 2008 (42.91%). Hal tersebut dapat terjadi 

karena persentase kenaikan dana pemegang saham lebih besar daripada persentase 

kenaikan premi neto selama tahun 2004-2007, sedangkan pada tahun 2008 

persentase kenaikan dana pemegang saham lebih kecil daripada persentase 

kenaikan premi neto. Dimana persentase kenaikan nilai dana pemegang saham 

pada tahun 2005 adalah sebesar 57.89%, 2006 sebesar 74.06%, 2007 sebesar 
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51,24% dan 2008 adalah sebesar 12.27%, sedangkan persentase kenaikan premi 

neto pada tahun 2005 adalah sebesar 39.49%, 2006 sebesar 47.92%, 2007 sebesar 

27,80% dan 2008 sebesar 34.91%. Berdasarkan perkembangan data diatas, dapat 

kita lihat bahwa persentase kenaikan dana pemegang saham pada tahun 2004-

2007 lebih besar daripada persentase kenaikan premi neto sedangkan pada tahun 

2008 persentase kenaikan dana pemegang saham lebih kecil daripada persentase 

kenaikan premi neto. 

Grafik 4.2 

Perkembangan profitabilitas tahun 2004-2008 
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Sumber: Hasil pengolahan data 

Dari segi profitabilitas ada 4 (empat) rasio yang akan dibahas, yaitu 

underwriting ratio, loss ratio, commission expense ratio dan investment yield 

ratio. Pertama adalah underwriting ratio. Berdasarkan grafik 4.2, kita dapat 

melihat perkembangan profit PT. Asuransi Bangun Askrida dari tahun 2004-2008. 
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Kita dapat lihat bahwa pada tahun 2004-2006 mengalami penurunan namun 

mengalami kenaikan pada tahun 2007-2008. Hal tersebut terjadi karena kenaikan 

nilai persentase pendapatan underwriting pada tahun 2005 sebesar 46.62%, 

kemudian nilai persentase tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 43.60% 

dan semakin menurun lagi sehingga kenaikan nilai persentase pendapatan 

underwriting PT. Asuransi Bangun Askrida hanya mencapai 24.53% pada tahun 

2007. Namun penurunan pada tahun 2007 bisa lebih baik daripada tahun 2006 

karena persentase hasil underwriting pada tahun 2007 meningkat menjadi 39.36% 

dari 33.84% pada tahun 2006. Hal ini dapat terjadi karena beban underwriting 

pada tahun 2007 menurun dari 48.59% menjadi 17.70% pada tahun 2006. 

Kemudian pada tahun 2008 persentase kenaikan hasil underwriting mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 42.66%. Hal tersebut terjadi karena ada kenaikan 

persentase dari pendapatan underwriting pada tahun 2008 sebesar 35.01%. 

Rasio kedua adalah loss ratio. Berdasarkan grafik 4.2 perkembangan loss 

ratio cukup stabil, yaitu antara 13%-16%. Pada tahun 2004-2006 mengalami 

perkembangan yang cukup baik, dan mengalami kenaikan pada tahun 2007 dan 

2008 namun tidak signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena klaim yang terjadi 

pada tahun 2004-2008 meningkat cukup stabil yaitu sekitar 40% per tahun 

(jumlahnya sekitar Rp 10 Milyar/tahun), kenaikan ini dapat ditutup oleh 

pendapatan premi yang juga naik sekitar 37% per tahun (jumlahnya sekitar Rp 55 

Milyar/tahun). Artinya, PT. Asuransi Bangun Askrida masih bisa menutup klaim 

yang terjadi dari pendapatan premi yang selalu meningkat setiap tahunnya.  
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Commission expense ratio adalah rasio ketiga untuk mengukur tingkat 

profitabilitas. Berdasarkan grafik 4.2, perkembangan commission expense ratio 

tidak terlalu stabil, karena pada tahun 2006 dan 2007 hasilnya cukup 

menyimpang. Hal tersebut terjadi karena tingginya beban komisi untuk agen tidak 

sebanding dengan pendapatan premi yang didapat pada tahun 2006 dan 2007. 

Dapat kita lihat dari persentase kenaikan komisi pada tahun 2006 adalah 57.43%  

(selisih 10% lebih besar dari persentase kenaikan komisi tahun 2005), sedangkan 

pada tahun 2007 terjadi persentase kenaikan komisi yang lebih kecil, yaitu hanya 

sebesar 0.4% (Rp 131 Juta). Tingkat persentase kenaikan komisi tahun 2006 lebih 

kecil bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang sebesar 57.43% (Rp 54 Milyar). 

Hal tersebut dapat terjadi karena persentase pendapatan premi pada tahun 2006 ke 

tahun 2007 juga menurun dari 43.60% (Rp 54 Milyar) menjadi 24.53% (Rp 43 

Milyar). 

Rasio terakhir untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah investment 

yield ratio. Berdasarkan grafik 4.2, perkembangan investment yield ratio dari 

tahun 2004-2006 mengalami penurunan yang cukup stabil dan mengalami 

kenaikan pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan bersih investasi 

meningkat sebesar 86% pada tahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 mengalami 

penurunan sebesar 46%. 

2. Likuiditas 

 Dalam mengukur tingkat likuiditas PT. Asuransi Bangun Askrida, rasio 

yang digunakan adalah liability to liquid asset ratio, premium receivable to 
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surplus ratio dan investment to technical reserve ratio. Berikut ini adalah tabel 

hasil perhitungan rasio likuiditas PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 2004-2008 

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996) serta grafik perkembangannya. 

Tabel 4.2  

Hasil perhitungan rasio likuiditas tahun 2004-2008 

No Likuiditas 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Liability to liquid asset ratio 79.80% 74.36% 58.15% 60.23% 63.46% 

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 90.95% 94.18% 54.63% 65.85% 55.10% 

3 Investment to technical Ratio 187.98% 193.30% 213.10% 201.45% 182.61% 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Pertama adalah liability to liquid asset ratio, berdasarkan Tabel 4.2, hasil 

rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2004 (79.80%) dan yang terendah berada 

pada tahun 2006 (58.15%). Hal tersebut disebabkan pada besarnya kewajiban 

dibandingkan aktiva yang diperkenankan untuk tahun 2004 cukup tinggi, 

sedangkan pada tahun 2006 tingkat kewajiban dibandingkan dengan aktiva yang 

diperkenankan adalah cukup rendah. 

Rasio kedua adalah mengenai premium receivable to surplus ratio, 

berdasarkan tabel 4.2, hasil tertinggi pada rasio ini diperoleh pada tahun 2005 

(94.18%) dan yang terendah berada pada tahun 2006 (54.63%). Hal tersebut 

disebabkan oleh tingginya piutang (tagihan premi) pada tahun 2005 sehingga bisa 

menyangga surplus perusahaan lebih baik, dan meskipun piutang (tagihan premi) 

pada tahun 2006 tidak terlalu tinggi bahkan lebih kecil dibandingkan dengan 
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tahun 2005, nilai piutang (tagihan premi) pada tahun 2006 masih dapat 

menyangga surplus PT. Asuransi Bangun Askrida walaupun tidak sebaik pada 

tahun 2005. 

Rasio yang terakhir untuk likuiditas adalah investment to technical reserve 

ratio, berdasarkan tabel 4.2, nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2006 (213.10%) 

dan terendah pada tahun 2008 (182.61%). Hal tersebut dapat terjadi karena pada 

tahun 2008 kewajiban teknis yang terdiri dari estimasi klaim tanggungan sendiri 

dan premi yang belum merupakan pendapatan masih kurang tercermin dalam 

investasi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Grafik 4.3 

Perkembangan likuiditas tahun 2004-2008 
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Sumber: Hasil pengolahan data 
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Pertama adalah liability to liquid asset ratio, berdasarkan grafik 4.3, 

perkembangan liability to liquid asset ratio selama tahun 2004-2006 cukup baik, 

namun pada tahun 2007 dan 2008 tidak terlalu baik. Hal tersebut terlihat pada 

tahun 2004-2006 yang semakin menurun dan mengalami kenaikan pada tahun 

2007 dan 2008. Hal tersebut dapat terjadi karena persentase peningkatan 

kewajiban pada tahun 2004-2006 sebesar 27.33% masih bisa ditutup oleh 

persentase peningkatan aktiva yang diperkenankan pada tahun 2004-2006 yaitu 

sebesar 49.78%, kemudian pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan rasio, 

hal tersebut terjadi karena pada tahun 2007 persentase peningkatan kewajiban 

(55.62%) lebih tinggi jika dibandingkan dengan aktiva yang diperkenankan 

(hanya meningkat sebesar 50.23%), kemudian pada tahun 2008 juga terjadi 

persentase peningkatan kewajiban (29.74%) yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan aktiva yang diperkenankan (23.13%). 

Rasio yang kedua adalah mengenai premium receivable to surplus ratio, 

berdasarkan grafik 4.3 perkembangan premium receivable to surplus ratio antara 

tahun 2004-2008 adalah tidak stabil. Hal tersebut dapat terlihat dari piutang 

(tagihan premi) yang tidak stabil, untuk tahun 2005 meningkat sebesar 51.33% 

kemudian turun pada tahun 2006 sebesar -22.37%, lalu meningkat menjadi 

67.97% dan pada tahun 2007 meningkat hanya sebesar 19.37%. ketidakstabilan 

tersebut mengakibatkan surplus (pendapatan underwritng) PT. Asuransi Bangun 

Askrida juga mengalami perubahan. 

Rasio yang terakhir untuk likuiditas adalah investment to technical reserve 

ratio. Berdasarkan grafik 4.3, perkembangan investment to technical reserve ratio 
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selama tahun 2004-2008 adalah tidak terlalu stabil. Hal tersebut dapat terlihat dari 

kenaikan pada tahun 2004-2006 dan mengalami penurunan pada tahun 2007 dan 

2008. Kenaikan tersebut dapat terjadi karena selama tahun 2004-2006 kewajiban 

teknis yang terdiri dari estimasi klaim tanggungan sendiri dan premi yang belum 

merupakan pendapatan bisa tercermin dalam investasi, artinya selama tahun 2005 

dan 2006 kenaikan persentase kewajiban teknis (34% dan 48%) selalu lebih kecil 

bila dibandingkan dengan kenaikan persentase nilai investasi (37% dan 63%), 

sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 masih kurang tercermin dalam investasi jika 

dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, artinya kenaikan persentase 

kewajiban (61% dan 41%) lebih besar daripada kenaikan persentase nilai investasi 

(52% dan 27%). 

3. Stabilitas Premi 

 Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan rasio stabilitas premi PT. 

Asuransi Bangun Askrida tahun 2004-2008 berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian 

(Revisi 1996) serta grafik perkembangannya. 

Tabel 4.3  

Hasil perhitungan rasio stabilitas premi tahun 2004-2008 

No Stabilitas Premi 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Net Premium Growth 
65.41% 39.49% 47.92% 27.80% 34.91% 

2 Own Retention Ratio 80.06% 83.28% 89.20% 91.12% 91.20% 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Analisis Kinerja..., Saeful Anwar, Ak.-IBS, 2009



 

 

68

 

 

Pertama adalah net premium growth, berdasarkan tabel 4.3 hasil tertinggi 

untuk net premium growth selama lima tahun terakhir adalah pada tahun 2006 

(47.92%) dan hasil terendah adalah pada tahun 2007 (27.80%). Hal tersebut dapat 

terjadi karena pada tahun 2006 perbandingan antara kenaikan premi neto dengan 

premi neto tahun lalu lebih tinggi, dan sebaliknya pada tahun 2007. 

Rasio yang kedua untuk menjaga kestabilan preminya adalah own 

retention ratio. Berdasarkan tabel 4.3, nilai tertinggi berada pada tahun 2008 

(91.20%) dan terendah pada tahun 2004 (80.06%). Hal tersebut dapat terjadi 

karena perbandingan antara premi neto dengan premi bruto pada tahun 2008 lebih 

besar dan sebaliknya pada tahun 2004 perbandingan tersebut lebih kecil dari tahun 

yang lainnya. 

Grafik 4.4 

Perkembangan stabilitas premi tahun 2004-2008 
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Sumber: Hasil pengolahan data 
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Berdasarkan grafik 4.4, perkembangan net premium growth adalah tidak 

terlalu stabil, hal tersebut dapat terlihat dari penurunan yang signifikan pada tahun 

2005 (dari 65.41% menjadi 39.49%). Penurunan tersebut terjadi karena persentase 

kenaikan premi neto pada tahun 2005 menurun -0.14%. Kemudian pada tahun 

2006 terjadi kenaikan pada premi neto yang cukup signifikan yaitu sebesar 

47.92%, hal tersebut terjadi karena adanya persentase kenaikan premi neto sebesar 

69.28%. Pada tahun 2007 terjadi penurunan, yang membuat premi neto turun 

menjadi sebesar 27.80%, hal tersebut dapat terjadi karena adanya persentase 

premi neto yang menurun tahun 2007 sebesar -14.18%. Kemudian pada tahun 

2008 terjadi kenaikan yang membuat premi neto menjadi 34.91%, hal tersebut 

dikarenakan adanya kenaikan pada persentase premi neto sebesar 60.47%. 

Berdasarkan  grafik 4.4, perkembangan own retention ratio pada tahun 

2004-2008 adalah meningkat cukup stabil. Hal tersebut disebabkan oleh 

perkembangan premi neto 2004-2008 (39.49%, 47.92%, 27.80% dan 34.79%) 

selalu lebih besar daripada premi bruto (34.11%, 38.10%, 25.10% dan 34.79%). 

4. Cadangan Teknis 

Analisis cadangan teknis adalah analisis yang mengukur secara kasar 

tingkat kecukupan besarnya tingkat cadangan teknis yang diperlukan. Berikut ini 

adalah tabel hasil perhitungan rasio cadangan teknis PT. Asuransi Bangun Askrida 

tahun 2004-2008 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (Revisi 1996) serta grafik 

perkembangannya. 
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Tabel 4.4  

Hasil perhitungan rasio cadangan teknis tahun 2004-2008 

No Cadangan Teknis 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Technical Reserve Ratio 34.71% 33.36% 33.40% 42.19% 44.15% 

Sumber: Hasil pengolahan data 

Dalam mengukur tingkat cadangan teknis PT. Asuransi Bangun Askrida, 

rasio yang digunakan adalah technical reserve ratio. Berdasarkan tabel 4.4, 

diperoleh hasil tertinggi pada tahun 2008 (44.15%) dan hasil terendah  pada tahun 

2005 (33.36%). Hal tersebut disebabkan oleh persentase kewajiban teknis 

dibandingkan premi neto pada tahun 2008 cukup tinggi dan sebaliknya pada tahun 

2005 perbandingan tersebut cukup rendah. 

Grafik 4.5 

Perkembangan cadangan teknis tahun 2004-2008 
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Sumber: Hasil pengolahan data 
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Dari grafik 4.5, perkembangan cadangan teknis tahun 2004-2008 

mengalami tingkat kestabilan yang cukup baik, meskipun pada tahun 2005 

mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Penurunan tersebut dapat 

terjadi karena pada tahun 2005 persentase kenaikan kewajiban teknis yang terdiri 

dari premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim tanggungan 

sendiri meningkat sebesar 34.07%,sedangkan premi neto pada tahun tersebut 

meningkat lebih besar yaitu 39.49%. Pada tahun 2006-2008 terjadi kenaikan yang 

stabil, hal tersebut dapat terjadi karena persentase kenaikan kewajiban teknis 

meningkat lebih kecil daripada premi neto. 

 

4.2.2 Analisis Hasil Penelitian Kinerja keuangan PT. Asuransi Bangun 

Askrida 

1. Solvabilitas dan Profitabilitas 

 Berdasarkan perhitungan dan perkembangan solvabilitas diatas, rasio 

solvabilitas untuk lima tahun diatas adalah tidak terlalu baik (tidak terlalu 

solvent), meskipun selalu meningkat sampai pada tahun 2007. Hal tersebut dapat 

dilihat dari rendahnya solvency ratio selama lima tahun terakhir (32.72%, 37.03%, 

43.58%, 51.57% dan 42.91%) dibandingkan dengan standar yang bersumber dari 

Biro Riset InfoBank, yaitu sebesar ≥150%. Artinya, dalam jangka panjang PT. 

Asuransi Bangun Askrida tidak terlalu mampu menanggung risiko (melunasi 

kewajiban) yang mungkin timbul dari semua kegiatan asuransi. Dari hal tersebut, 

dapat diketahui bahwa perusahaan menghadapi risiko yang tinggi sebagai akibat 

tingginya premi. Namun, penilaian tersebut dinilai penulis terlalu cepat. 
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Berdasarkan teori yang ada, selain solvency ratio masih ada solvency margin 

untuk melihat solvabilitas perusahaan baik atau tidak. Solvency margin/batas 

tingkat solvabilitas minimum dihitung berdasarkan metode RBC (Risk Based 

Capital). RBC yang diperoleh PT. Asuransi Bangun Askrida pada lima tahun 

diatas sangat jauh diatas ketentuan RBC Departemen Keuangan, yaitu ≥120%. 

Nilai RBC pada tahun 2004-2008 berturut-turut adalah 245.45%, 314.10%, 

721.13%, 621.76% dan 589.39%. Dalam hal ini, PT. Asuransi Bangun Askrida 

bisa memenuhi RBC yang ditetapkan Departemen Keuangan dan mampu 

menanggung risiko (kewajiban) yang mungkin muncul dalam kegiatan asuransi 

dari aktiva yang diperkenankan. Jadi, berdasarkan RBC tersebut dapat dilihat 

bahwa solvabilitas PT. Asuransi Bangun Askrida dapat dikatakan baik karena 

rendahnya solvency ratio dapat ditutup oleh solvency margin selama lima tahun 

terakhir. 

 Untuk menilai tingkat profitabilitas, ada 4 (empat) rasio. Yang pertama 

adalah underwriting ratio. Underwriting ratio pada PT. Asuransi Bangun Askrida 

lima tahun terakhir adalah tidak terlalu baik. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik 

(BPS), underwriting ratio industri asuransi umum selama tahun 2004-2008 adalah 

berkisar antara 55%-60%, underwriting ratio PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 

2004-2008 berada dibawah pernyataan tersebut yaitu sekitar 31%-38%. Artinya, 

PT. Asuransi Bangun Askrida memiliki kemampuan yang tidak terlalu baik dari 

usaha/kegiatan yang telah dilakukan selama ini dibandingkan rata-rata industri 

asuransi umum untuk memperoleh keuntungan/profit karena hasil underwriting 

ratio berada dibawah rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir. Terlepas dari hal 
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tersebut, perusahaan masih bisa menghasilkan profit meskipun mengalami 

penurunan dari tahun 2004-2006 namun tidak terlalu berpengaruh. 

Tingkat profitabilitas untuk loss ratio adalah baik. Berdasarkan data Biro 

Riset InfoBank, standar untuk loss ratio untuk perusahaan asuransi umum adalah 

≤100%. Loss ratio pada PT. Asuransi Bangun Askrida untuk tahun 2004-2008 

berada dibawah pernyataan tersebut, yaitu sekitar 13%-16%. Pada 2004-2006 

selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2007 dan 2008 meningkat, akan 

tetapi kenaikan tersebut masih dikatakan cukup rendah. Hal tersebut dikarenakan 

pendapatan premi PT. Asuransi Bangun Askrida bisa menutup klaim yang terjadi 

selama lima tahun terakhir. Rendahnya rasio ini memberikan informasi bahwa PT. 

Asuransi Bangun Askrida mampu menutup semua resiko yang terjadi (membayar 

klaim) pada lima tahun terakhir dengan baik. 

Dari hasil commission expense ratio pada tahun 2004-2008, tingkat 

profitabilitas PT. Asuransi Bangun Askrida dari rasio ini tidak terlalu baik. 

Komisi yang diberikan perusahaan untuk agennya dibandingkan dengan 

pendapatan premi pada tahun 2004-2008 terlalu tinggi yaitu sebesar 40%-52%.  

Berdasarkan data yang bersumber dari Biro Perasuransian Bapepam (bisnis 

indonesia, 04/06/09), rata-rata commission expense ratio selama lima tahun 

terakhir adalah sebesar 33.03%. Artinya, commission expense ratio PT. Asuransi 

Bangun Askrida tidak terlalu baik karena berada di atas rata-rata. Hal tersebut 

mengakibatkan tingkat profitabilitas PT. Asuransi Bangun Askrida tidak terlalu 

baik karena perusahaan harus membayar komisi yang tinggi untuk agen. 
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Tingkat profitabilitas dari investment yield ratio juga tidak terlalu baik, 

berdasarkan data yang bersumber dari Biro Perasuransian Bapepam (bisnis 

indonesia, 04/06/09), rata-rata investment yield ratio adalah 7.87%. Artinya, 

Secara umum dapat kita lihat bahwa kemampuan PT. Asuransi Bangun Askrida 

dalam mengelola investasi tidak terlalu baik, sehingga pendapatan bersih investasi 

terlalu rendah. Meskipun pada tahun 2007 investment yield ratio PT. Asuransi 

Bangun Askrida meningkat, namun kurang signifikan jika dibandingkan 

penurunannya pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan adanya dampak krisis global 

(supreme mortgage) pada tahun 2008, yang mengakibatkan hasil investasi 

perusahaan di reksadana mengalami penurunan (rugi). Jadi, rasio ini memberikan 

informasi bahwa investasi yang dilakukan PT. Asuransi Bangun Askrida tidak 

terlalu tepat atau bisa juga diartikan terlalu berhati-hati, sehingga penempatan 

investasi perlu dikaji kembali. 

Berdasarkan analisis solvabilitas dan profitabilitas PT. Asuransi Bangun 

Askrida pada tahun 2004-2008 diatas, penulis menyimpulkan bahwa solvabilitas 

dan profitabilitas PT. Asuransi Bangun Askrida adalah tidak terlalu baik. Hal 

tersebut dikarenakan selama lima tahun terakhir solvency ratio yang tidak terlalu 

baik (rendah) dapat ditutup oleh solvency margin yang menggunakan metode 

RBC, loss ratio dinilai juga cukup baik. Namun, ada 3 (tiga) rasio yang tidak 

terlalu baik, pertama adalah underwriting ratio, kedua commission expense ratio 

yang cukup tinggi sehingga membuat profit juga tidak terlalu baik dan yang 

terakhir investment yield ratio yang rendah pada tahun 2004-2008 juga 
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mengindikasikan bahwa profit PT. Asuransi Bangun Askrida juga tidak terlalu 

baik. 

2. Likuiditas 

Berdasarkan data perhitungan dan perkembangan diatas, tingkat likuiditas 

PT. Asuransi Bangun Askrida dari segi liability to liquid asset ratio selama tahun 

2004-2008 adalah cukup baik. Pada tahun 2004-2006 mengalami penurunan, 

namun terjadi kenaikan ada tahun 2007 dan 2008. Terlepas dari hal tersebut, hasil 

liability to liquid asset ratio PT. Asuransi Bangun Askrida 5 (lima) tahun terakhir 

yang berkisar antara 60%-80% adalah cukup baik, karena berdasarkan teori yang 

ada semakin kecil rasio likuiditas, maka semakin baik. 

Berdasarkan pada Biro Riset InfoBank, standar untuk rasio likuiditas ini 

adalah ≥120%. Perhitungan untuk standar tersebut adalah aktiva yang 

diperkenankan dibandingkan dengan kewajiban, sehingga semakin besar akan 

semakin baik (likuid). Hal ini berbanding terbalik dengan PSAK No. 28 tentang 

Akuntansi Asuransi Kerugian, tertulis rumus likuiditas yang pertama adalah 

kewajiban dibandingkan dengan aktiva yang diperkenankan. Jika mengacu pada 

rumus Infobank maka likuiditas PT. Asuransi Bangun Askrida sekitar 125%-

172%, pernyataan tersebut memberi makna bahwa tingkat likuiditas PT. Asuransi 

Bangun Askrida cukup baik karena berada diatas standar yang diterbitkan 

Infobank. Artinya, dalam hal ini PT. Asuransi Bangun Askrida dinilai bisa 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama tahun 2004-2008 dari segi 

liability to liquid asset ratio. 
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Tingkat likuiditas yang kedua adalah premium receivable to surplus ratio. 

Tingkat likuiditas PT. Asuransi Bangun Akrida selama tahun 2004-2008 dari segi 

premium receivable to surplus ratio adalah cukup baik, yaitu sekitar 54%-94%. 

Hal ini menggambarkan tagihan premi selama tahun 2004-2008 dapat diandalkan 

dalam menyangga surplus PT. Asuransi Bangun Askrida selama 5 (lima) tahun 

diatas. 

Tingkat likuiditas yang ketiga adalah investment to technical reserve ratio. 

Standar untuk rasio ini berdasarkan Biro Riset Infobank adalah ≥100%. Tingkat 

likuiditas PT. Asuransi Bangun Askrida dari segi investment to technical reserve 

ratio adalah cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil rasio selama lima 

tahun yang tinggi, yaitu berkisar antara 182%-213%. Artinya adalah kewajiban 

teknis (estimasi klaim tanggungan sendiri dan premi yang belum merupakan 

pendapatan) yang dibentuk dapat tercermin dalam investasi PT. Asuransi Bangun 

Askrida. 

Berdasarkan analisis diatas, penilaian untuk tingkat likuiditas PT. Asuransi 

Bangun Askrida pada tahun 2004-2008 adalah cukup baik. Hal tersebut terlihat 

dari ketiga rasio yang mengukur likuiditas PT. Asuransi Bangun Askrida pada 

tahun 2004-2008. Artinya, perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang sudah jatuh tempo setiap tahunnya. 

3. Stabilitas Premi 

Analisis stabilitas premi dilihat dari 2 (dua) rasio, yaitu net premium 

growth dan own retention ratio. Berdasarkan data BPS, rata-rata rasio kestabilan 

pertumbuhan premi neto tahun 2004-2008 adalah 18%-34%. Tingkat stabilitas 
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premi PT. Asuransi Bangun Askrida dari segi net premium growth adalah tidak 

terlalu baik. Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2004-2008 nilai net 

premium growth PT. Asuransi Bangun Askrida berkisar antara 27.80%-65.41%. 

Artinya, PT. Asuransi Bangun Askrida dalam kegiatan operasinya masih 

berorientasi pada cash flow underwriting. Berdasarkan hal ini, maka PT. Asuransi 

Bangun Askrida perlu memberikan perhatian terhadap kewajiban teknis untuk 

menjaga kestabilan preminya. 

Rasio yang kedua adalah own retention ratio. Departemen Keuangan 

menetapkan bahwa retensi sendiri sebesar ≤300%. Tingkat stabilitas premi PT. 

Asuransi Bangun Askrida pada tahun 2004-2008 dari segi own retention ratio 

adalah cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil rasio PT. Asuransi 

Bangun Askrida yang berada sekitar 80%-91%. Artinya, tingkat retensi PT. 

Asuransi Bangun Askrida dalam membandingkan kemampuan perusahaan yang 

sebenarnya dengan dana yang tersedia dapat dinilai cukup baik dan memadai. 

Agar analisisnya semakin akurat, maka rasio ini digunakan secara bersama sama 

dengan batas tingkat solvabilitas (solvency margin). Nilai solvency margin 

berdasarkan RBC untuk lima tahun terakhir berada jauh diatas ketentuan 

pemerintah yaitu >120%. Dalam hal ini, rasio retensi cukup baik (cukup rendah) 

dan solvency margin cukup tinggi berarti dana yang tersedia pada PT. Asuransi 

Bangun Askrida mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

 Berdasarkan analisis diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida dilihat dari segi stabilitas premi adalah 

cukup baik. Meskipun net premium growth selama tahun 2004-2008 tidak terlalu 

Analisis Kinerja..., Saeful Anwar, Ak.-IBS, 2009



 

 

78

 

 

baik dan stabil, namun pada hasil own retention ratio dan RBC selama 5 (lima) 

tahun terakhir adalah cukup baik dan stabil. 

4. Cadangan Teknis 

Analisis cadangan teknis dapat dilihat dari technical reserve ratio. 

Berdasarkan Departemen Keuangan, batas tingkat cadangan teknis adalah ≥40%. 

Tingkat cadangan teknis PT. Asuransi Bangun Askrida adalah cukup baik. Hal 

tersebut dapat terlihat dari hasil technical reserve ratio selama lima tahun terakhir, 

yaitu berkisar antara 33%-44%. Meskipun dari tahun 2004-2006 (33%-34%) lebih 

kecil dari standar Departemen Keuangan (≥40%), namun pada tahun 2007 dan 

2008 technical reserve ratio PT. Asuransi Bangun Askrida selalu meningkat 

menjadi 42% dan 44%. Artinya, secara kasar nilai kewajiban teknis yang 

diperlukan mulai mencukupi kondisi keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida 

untuk menjadi solvent. Rendahnya rasio ini berarti PT. Asuransi Bangun Askrida 

menetapkan kewajiban teknis terlalu rendah. Namun hal tersebut dapat ditutup, 

karena pada tahun 2007 dan 2008 nilai cadangan teknis mulai membaik. Selain 

itu, perusahaan telah membuat penyesuaian pada solvency margin selama tahun 

2004-2008, yaitu selalu diatas 120% sesuai dengan ketentuan Departemen 

Keuangan. Jadi, berdasarkan analisis diatas cadangan teknis dapat dikatakan 

cukup baik, karena kekurangan cadangan teknis yang diperlukan bisa ditutup pada 

tahun 2007 dan 2008 serta ada penyesuaian pada solvency margin yang selalu 

diatas ketentuan yang berlaku selama lima tahun terakhir.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan 

perusahaan PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA pada tahun 2004-2008 dilihat 

dari segi solvency and profitability ratio, liquidity ratio, premium stability ratio 

dan technical ratio, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Perkembangan kinerja keuangan PT. Asuransi Bangun Askrida selama tahun 

2004-2008 adalah sebagai berikut: 

a. Perkembangan rasio solvabilitas berdasarkan solvency ratio cukup baik 

b. Perkembangan rasio profitabilitas cukup baik. Dapat dilihat dari 

underwriting ratio dan loss ratio yang cukup baik, sedangkan 

perkembangan commission expense ratio dan investment yield ratio tidak 

terlalu baik. 

c. Perkembangan rasio likuiditas tidak terlalu baik. Dapat dilihat dari liability 

to liquid asset yang cukup baik, sedangkan premium receivable to surlus 

ratio dan Investment to technical ratio tidak terlalu baik.  

d. Perkembangan rasio stabilitas premi cukup baik. Dapat dilihat dari net 

premium growth dan own retention ratio yang cukup baik. 

e. Perkembangan rasio cadangan teknis cukup baik 
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2. Analisis hasil penelitian pada PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebagai 

berikut: 

a. Solvabilitas cukup baik. Dapat dilihat dari RBC yang selalu memenuhi 

ketentuan pemerintah. 

b. Profitabilitas tidak terlalu baik. Dapat dilihat dari Loss ratio yang cukup 

baik, karena hasilnya selalu dibawah industri rata-rata asuransi umum. 

Sedangkan underwriting ratio dan investment yield ratio tidak terlalu baik 

karena berada dibawah industri rata-rata asuransi umum. Kemudian nilai 

commission expense ratio juga tidak terlalu baik karena berada diatas 

industri rata-rata asuransi umum. 

c. Likuiditas cukup baik. Berdasarkan liability to liquid asset dan investment 

to technical reserve ratio, hasil kedua rasio ini cukup baik karena hasilnya 

berada diatas industri rata-rata asuransi umum. Premium receivable to 

surplus ratio juga cukup baik, karena tagihan premi dapat diandalkan 

untuk menyangga surplus perusahaan.  

d. Stabilitas premi cukup baik. Berdasarkan net premium growth, hasil rasio 

perusahaan tidak terlalu baik, karena diatas industri rata-rata perusahaan 

asuransi umum. Namun hasil own retention ratio cukup baik karena 

memenuhi standar pemerintah. 

e. Cadangan teknis cukup baik. Berdasarkan technical reserve ratio yang 

cukup baik, karena memenuhi standar pemerintah. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis mempunyai 

saran: 

1. Bagi Perusahaan: 

a. Memperkuat solvabilitas perusahaan dengan cara menambah modal disetor 

setiap tahunnya. 

b. Mengurangi beban komisi agar hasil underwriting perusahaan bisa lebih 

baik lagi. 

c. Lebih memperhatikan kewajiban teknis untuk menjaga kestabilan premi. 

d. Memaksimalkan kinerja manajemen dalam pengelolaan dan penempatan 

investasinya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

a. Dapat merubah jenis perusahaan yang akan diteliti, agar menambah 

pengetahuan tentang analisis kinerja keuangan perusahaan. 

b. Untuk penelitian selanjutnya juga bisa menganalisis bagaimana hubungan 

antara pendapatan premi dan komisi agen asuransi. 

c. Analisis pengelolaan dana terhadap hasil investasi perusahaan asuransi 
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2004 

A. Solvabilitas dan Profitabilitas       

1 Solvency Ratio 
Dana Pemegang Saham 

= 
 Rp  31,344,168,590  

= 32.72% 
Premi Neto  Rp  95,805,490,157  

       

2 Underwriting Ratio 
Hasil Underwriting 

= 
 Rp  28,556,620,133  

= 33.97% 
Pendapatan Underwriting  Rp  84,073,669,853  

       

3 Loss Ratio 
Klaim Yang Terjadi 

= 
 Rp  11,937,196,298  

= 14.20% 
Pendapatan Premi  Rp  84,073,669,853  

       

4 Commission Expense Ratio 
Komisi 

= 
 Rp  39,339,918,561  

= 46.79% 
Pendapatan Premi  Rp  84,073,669,853  

       

5 Investment Yield Ratio 
Pendapatan Bersih Investasi 

= 
 Rp    3,449,697,180  

= 6.47% 
Rata-rata Investasi  Rp  53,342,939,643  

       

       

B. Likuiditas      

1 Liability to liquid asset ratio 
Kewajiban 

= 
 Rp  66,186,585,288  

= 79.80% 
Aktiva Yang Diperkenankan  Rp  82,945,468,033  

       

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 
Piutang 

= 
 Rp  25,972,097,541  

= 90.95% 
Hasil Underwriting  Rp  28,556,620,133  

       

3 Investment to technical Ratio 
Investasi 

= 
 Rp  62,513,320,950  

= 187.98% 
Kewajiban Teknis  Rp  33,256,148,109  
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C. Stabilitas Premi      

1 Net Premium Growth 
Kenaikan (Penurunan) Premi 

= 
 Rp  37,886,290,273  

= 65.41% 
Premi Neto Tahun Lalu  Rp  57,919,199,875  

       

2 Own Retention Ratio 
Premi Neto 

= 
 Rp  95,805,490,157  

= 80.06% 
Premi Bruto  Rp 119,663,047,413  

       

       

D. Cadangan Teknis      

1 Technical Reserve Ratio 
Kewajiban Teknis 

= 
 Rp  33,256,148,109  

= 34.71% 
Premi Neto  Rp  95,805,490,157  
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2005 

A. Solvabilitas dan Profitabilitas       

1 Solvency Ratio 
Dana Pemegang Saham 

= 
 Rp  49,490,703,229  

= 37.03% 
Premi Neto  Rp 133,638,165,210  

       

2 Underwriting Ratio 
Hasil Underwriting 

= 
 Rp  41,731,827,693  

= 33.85% 
Pendapatan Underwriting  Rp 123,271,307,861  

       

3 Loss Ratio 
Klaim Yang Terjadi 

= 
 Rp  17,562,895,534  

= 14.25% 
Pendapatan Premi  Rp 123,271,307,861  

       

4 Commission Expense Ratio 
Komisi 

= 
 Rp  58,521,907,127  

= 47.47% 
Pendapatan Premi  Rp 123,271,307,861  

       

5 Investment Yield Ratio 
Pendapatan Bersih Investasi 

= 
 Rp    4,701,259,194  

= 6.32% 
Rata-rata Investasi  Rp  74,348,255,070  

       

       

B. Likuiditas      

1 Liability to liquid asset ratio 
Kewajiban 

= 
 Rp  84,015,572,417  

= 74.36% 
Aktiva Yang Diperkenankan  Rp 112,980,866,313  

       

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 
Piutang 

= 
 Rp  39,304,405,815  

= 94.18% 
Hasil Underwriting  Rp  41,731,827,693  

       

3 Investment to technical Ratio 
Investasi 

= 
 Rp  86,183,189,190  

= 193.30% 
Kewajiban Teknis  Rp  44,585,714,254  
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C. Stabilitas Premi      

1 Net Premium Growth 
Kenaikan (Penurunan) Premi 

= 
 Rp  37,832,675,062  

= 39.49% 
Premi Neto Tahun Lalu  Rp  95,805,490,148  

       

2 Own Retention Ratio 
Premi Neto 

= 
 Rp 133,638,165,210  

= 83.28% 
Premi Bruto  Rp 160,474,653,937  

       

       

D. Cadangan Teknis      

1 Technical Reserve Ratio 
Kewajiban Teknis 

= 
 Rp  44,585,714,254  

= 33.36% 
Premi Neto  Rp 133,638,165,210  
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2006 

A. Solvabilitas dan Profitabilitas       

1 Solvency Ratio 
Dana Pemegang Saham 

= 
 Rp  86,142,389,552  

= 43.58% 
Premi Neto  Rp 197,674,878,846  

       

2 Underwriting Ratio 
Hasil Underwriting 

= 
 Rp  55,854,314,848  

= 31.55% 
Pendapatan Underwriting  Rp 177,013,938,335  

       

3 Loss Ratio 
Klaim Yang Terjadi 

= 
 Rp  23,209,641,983  

= 13.11% 
Pendapatan Premi  Rp 177,013,938,335  

       

4 Commission Expense Ratio 
Komisi 

= 
 Rp  92,131,176,182  

= 52.05% 
Pendapatan Premi  Rp 177,013,938,335  

       

5 Investment Yield Ratio 
Pendapatan Bersih Investasi 

= 
 Rp    6,514,304,634  

= 5.74% 
Rata-rata Investasi  Rp 113,443,814,099  

       

       

B. Likuiditas      

1 Liability to liquid asset ratio 
Kewajiban 

= 
 Rp 107,314,430,010  

= 58.15% 
Aktiva Yang Diperkenankan  Rp 184,561,389,857  

       

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 
Piutang 

= 
 Rp  30,513,745,777  

= 54.63% 
Hasil Underwriting  Rp  55,854,314,848  

       

3 Investment to technical Ratio 
Investasi 

= 
 Rp 140,704,439,007  

= 213.10% 
Kewajiban Teknis  Rp  66,026,409,051  
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C. Stabilitas Premi      

1 Net Premium Growth 
Kenaikan (Penurunan) Premi 

= 
 Rp  64,041,713,636  

= 47.92% 
Premi Neto Tahun Lalu  Rp 133,638,165,210  

       

2 Own Retention Ratio 
Premi Neto 

= 
 Rp 197,674,878,846  

= 89.20% 
Premi Bruto  Rp 221,615,009,622  

       

       

D. Cadangan Teknis      

1 Technical Reserve Ratio 
Kewajiban Teknis 

= 
 Rp  66,026,409,051  

= 33.40% 
Premi Neto  Rp 197,674,878,846  
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2007 

A. Solvabilitas dan Profitabilitas       

1 Solvency Ratio 
Dana Pemegang Saham 

= 
 Rp 130,278,002,966  

= 51.57% 
Premi Neto  Rp 252,636,892,488  

       

2 Underwriting Ratio 
Hasil Underwriting 

= 
 Rp  77,836,478,886  

= 35.31% 
Pendapatan Underwriting  Rp 220,441,903,704  

       

3 Loss Ratio 
Klaim Yang Terjadi 

= 
 Rp  33,621,120,234  

= 15.25% 
Pendapatan Premi  Rp 220,441,903,704  

       

4 Commission Expense Ratio 
Komisi 

= 
 Rp  92,502,687,795  

= 41.96% 
Pendapatan Premi  Rp 220,441,903,704  

       

5 Investment Yield Ratio 
Pendapatan Bersih Investasi 

= 
 Rp  12,214,204,559  

= 6.87% 
Rata-rata Investasi  Rp 177,704,161,879  

       

       

B. Likuiditas      

1 Liability to liquid asset ratio 
Kewajiban 

= 
 Rp 166,999,182,929  

= 60.23% 
Aktiva Yang Diperkenankan  Rp 277,258,780,702  

       

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 
Piutang 

= 
 Rp  51,252,439,303  

= 65.85% 
Hasil Underwriting  Rp  77,836,478,886  

       

3 Investment to technical Ratio 
Investasi 

= 
 Rp 214,703,884,751  

= 201.45% 
Kewajiban Teknis  Rp 106,580,317,569  
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C. Stabilitas Premi      

1 Net Premium Growth 
Kenaikan (Penurunan) Premi 

= 
 Rp  54,962,013,642  

= 27.80% 
Premi Neto Tahun Lalu  Rp 197,674,878,846  

       

2 Own Retention Ratio 
Premi Neto 

= 
 Rp 252,636,892,488  

= 91.12% 
Premi Bruto  Rp 277,248,303,316  

       

       

D. Cadangan Teknis      

1 Technical Reserve Ratio 
Kewajiban Teknis 

= 
 Rp 106,580,317,569  

= 42.19% 
Premi Neto  Rp 252,636,892,488  
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2008 

A. Solvabilitas dan Profitabilitas       

1 Solvency Ratio 
Dana Pemegang Saham 

= 
 Rp 146,269,407,882  

= 42.91% 
Premi Neto  Rp 340,836,285,231  

       

2 Underwriting Ratio 
Hasil Underwriting 

= 
 Rp 111,040,939,941  

= 37.31% 
Pendapatan Underwriting  Rp 297,626,153,483  

       

3 Loss Ratio 
Klaim Yang Terjadi 

= 
 Rp  46,924,632,318  

= 15.77% 
Pendapatan Premi  Rp 297,626,153,483  

       

4 Commission Expense Ratio 
Komisi 

= 
 Rp 129,302,095,179  

= 43.44% 
Pendapatan Premi  Rp 297,626,153,483  

       

5 Investment Yield Ratio 
Pendapatan Bersih Investasi 

= 
 Rp    6,551,638,636  

= 2.68% 
Rata-rata Investasi  Rp 244,756,651,881  

       

       

B. Likuiditas      

1 Liability to liquid asset ratio 
Kewajiban 

= 
 Rp 216,661,230,565  

= 63.46% 
Aktiva Yang Diperkenankan  Rp 341,388,816,711  

       

2 Premium Receivable to Surplus Ratio 
Piutang 

= 
 Rp  61,181,848,413  

= 55.10% 
Hasil Underwriting  Rp 111,040,939,941  

       

3 Investment to technical Ratio 
Investasi 

= 
 Rp 274,809,419,010  

= 182.61% 
Kewajiban Teknis  Rp 150,485,936,053  
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C. Stabilitas Premi      

1 Net Premium Growth 
Kenaikan (Penurunan) Premi 

= 
 Rp  88,199,392,743  

= 34.91% 
Premi Neto Tahun Lalu  Rp 252,636,892,488  

       

2 Own Retention Ratio 
Premi Neto 

= 
 Rp 340,836,285,231  

= 91.20% 
Premi Bruto  Rp 373,715,212,359  

       

       

D. Cadangan Teknis      

1 Technical Reserve Ratio 
Kewajiban Teknis 

= 
 Rp 150,485,936,053  

= 44.15% 
Premi Neto  Rp 340,836,285,231  

 

Analisis Kinerja..., Saeful Anwar, Ak.-IBS, 2009



Perhitungan Solvabilitas / RBC 

 

  RBC  = 
Tingkat Solvabilitas 

Batas Tingkat Solvabilitas minimum 

 

2004 = 
16,758,882,745 

= 245,45% 
6,827,720,000 

     

2005 = 
28,965,293,896 

= 314,10% 
9,221,603,266 

     

2006 = 
77,246,959,847 

= 721,13% 
10,711,938,280 

     

2007 = 
110,259,597,773 

= 621,76% 
17,733,393,043 

     

2008 = 
124,727,586,146 

= 589,39% 
21,162,272,959 
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LAMPIRAN II 

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN 
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LAMPIRAN III 

STANDAR RATING INDUSTRI RATA-RATA ASURANSI UMUM 
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STANDAR RASIO ASURANSI UMUM 

NO KRITERIA STANDAR 

1 RISK BASED CAPITAL (RBC)  

2 RETENSI SENDIRI  
3 CADANGAN TEKNIS  

Sumber: Departemen Keuangan (NOMOR 424/KMK.06/2003) 

 

KRITERIA RATING ASURANSI UMUM 

NO KRITERIA STANDAR 

1 
CADANGAN BEBAS + MODAL DISETOR / PENDAPATAN 

PREMI NETO (SOLVENCY RATIO) 
      > 150%  

2 LIKUIDITAS        

3 BEBAN KLAIM NETO / PENDAPATAN PREMI (LOSS RATIO)  
4 INVESTASI / KEWAJIBAN TEKNIS  

Sumber: Biro Riset InfoBank, (2008) 

 

RATA-RATA RASIO PERUSAHAAN ASURANSI UMUM  

TAHUN 2004-2008 

NO KRITERIA RATA-RATA 

1 COMMISSION EXPENSE RATIO 33.03% 

2 INVESTMENT YIELD RATIO 7.87% 

Sumber: Biro Perasuransian Bapepam, (Bisnis Indonesia, 04/06/09) 

 

RATA-RATA RASIO PERUSAHAAN ASURANSI UMUM 

NO KRITERIA 2004 2005 2006 2007 2008 

1 UNDERWRITING RATIO 58% 59% 55% 60% 60% 

2 NET PREMIUM GROWTH 24% 18% 34% 21.26% 21.26% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 
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