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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini persaingan bisnis meningkat sangat 

tajam. Banyak peluang bisnis yang muncul dari berbagai sektor, termasuk 

sektor jasa yang dapat memperluas kesempatan kerja. Persaingan bisnis yang 

begitu ketat menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Oleh 

sebab itu perusahaan dituntut melakukan perbaikan kinerja secara terus-

menerus. Perusahaan akan dapat melakukan perbaikan bila perusahaan 

tersebut dapat mengukur kinerjanya dengan baik. Selain dapat melakukan 

perbaikan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan dengan membandingkannya dengan kinerja masa 

lalu.  

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di 

Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Berdasarkan data 

yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui bahwa 

perkembangan industri perasuransi di Indonesia memiliki peran yang 

signifikan dalam mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Di 

dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, masyarakat juga 

mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan atas berbagai resiko dan 

juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-waktu, terutama di 

saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa 
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perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan ini. 

Perkembangan industri perasuransian bisa dilihat selama empat tahun 

belakangan ini tepatnya tahun 2011 hingga 2014, di mana aset industri 

asuransi konvensional mengalami pertumbuhan rata-rata yang mencapai lebih 

dari 16%. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan rata-rata yang terjadi di 

dalam nilai investasi dan premi yang masing-masing mengalami peningkatan 

sebesar 14,4% dan juga 21,0%, seperti yang diungkapkan oleh Kepala 

Eksekutif Pengawas IKNB Firdaus Djaelani dalam seminar Insurance Outlook 

2016 di Jakarta. (www.cermati.com, diakses tanggal 18 November 2016) 

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 

tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 ayat 1, asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 

dalam 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.  

Asuransi bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas 

kerugian keuangan, yang timbul oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. 

Dalam upaya mencapai tujuannya, perusahaan memiliki kinerja yang baik 

akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun 

Pengaruh Rasio Likuiditas…, Dwi Fitriani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017

http://www.cermati.com/


3 

 

jika perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk maka terancam tidak 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan perusahaan yang tidak 

mampu memperbaiki kinerjanya lambat laun akan mengalami kesulitan 

keuangan dan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Penilaian kinerja keuangan 

perusahaan diperlukan oleh pihak intern dan ekstern untuk mengetahui kinerja 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dan juga dapat 

menjadi tolak ukur perusahaan untuk dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam industri yang sama.  

Berdasarkan hal di atas maka sangat diperlukan untuk memperhatikan 

kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang 

dimilikinya menurut IAI (2007). Sedangkan menurut Fahmi (2011), kinerja 

keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja digunakan 

perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar 

dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Menurut Kasmir (2008), rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) 

jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Dengan 

demikian rasio likuiditas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham 

perusahaan.  

 Rasio retensi sendiri mencerminkan perbandingan antara premi neto 

dengan premi bruto dalam Yuliana (2008). Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur seberapa besar premi 

yang ditahan sendiri dibanding premi yang diterima secara langsung. Premi 

yang ditahan sendiri dijadikan dasar dalam mengukur kinerja perusahaan 

untuk menahan premi dibanding dengan dana atau modal yang tersedia. 

Dalam Sujoko dan Soebiantoro (2007), menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tercermin 

dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun yang diukur dengan 

Logaritma Natural (Ln) dari total aktiva. Ukuran perusahaan mencerminkan 

seberapa besar total asset yang dimiliki untuk menggambarkan permodalan, 

serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, 

dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan total aktiva yang 

besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan. 

Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk 

selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan dan akan berusaha 

mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya. Ukuran perusahaan juga 

dapat dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang 

bagus. 

Tingkat kecukupan dana merupakan rasio yang mengukur 

perbandingan antara modal sendiri dengan total aktiva dalam Yuliana (2008). 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana modal sendiri 

menjadi sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas perusahaan. 

Rasio ini sangat penting bagi perusahaan karena rasio ini dapat menunjukkan 

komitmen pemegang saham dalam menjalankan usaha dan berkaitan dengan 

total operasi yang dimiliki perusahaan serta nilai yang mencerminkan keadaan 

perusahaan dalam mengukur kinerjanya. 

Rasio margin solvensi adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung resiko yang 

ditutup. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

keuangan perusahaan dalam mendukung kewajiban perusahaan asuransi 

kerugian yang mungkin timbul dari penutupan resiko yang dilakukan. 

Rendahnya margin solvensi mencerminkan adanya resiko yang tinggi sebagai 

akibat terlalu tingginya penerimaan premi, untuk itu diperlukan analisis dalam 

menentukan penyebab dari kelebihan premi yang tidak sebanding dengan 

kemampuan perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Arifin 

(2013) yang meneliti tentang pengaruh rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, 

ukuran perusahaan, dan tingkat kecukupan dana terhadap kinerja perusahaan 

asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Variabel 

independen yang digunakan adalah rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, 

ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana, sedangkan variabel 

dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio 

underwriting. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara parsial, rasio 
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likuiditas dan rasio retensi sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan, sedangkan rasio ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan 

dana bepengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Secara simultan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.  

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan kinerja keuangan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada periode penelitian dan menambahkan satu variabel 

independennya karena berdasarkan penelitian sebelumnya masih terdapat 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian 

sebelumnya menggunakan laporan keuangan tahunan periode 2007-2012 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan 

periode 2007-2015. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

variabel independen yaitu rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran 

perusahaan, tingkat kecukupan dana dan rasio margin solvensi, sedangkan 

variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

menggunakan rasio underwriting.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Kecukupan Dana dan Rasio Margin Solvensi terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2007-2015”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan, tingkat 

kecukupan dana, dan rasio margin solvensi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah rasio retensi sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

5. Apakah tingkat kecukupan dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

6. Apakah rasio margin solvensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh positif rasio likuiditas, rasio retensi 

sendiri, ukuran perusahaan, tingkat kecukupan dana dan rasio margin 

solvensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

b. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan rasio likuiditas 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

c. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan rasio retensi sendiri 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

d. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

e. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan tingkat kecukupan 

dana terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  

f. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan rasio margin solvensi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  
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2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan tambahan 

informasi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, menjadi 

referensi untuk pengembangan keilmuan dan dapat menambah informasi 

untuk yang berkaitan dengan pengaruh laporan keuangan terhadap 

kinerja keuangan  perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

laporan keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

dalam bidang keuangan, bidang ekonomi dan untuk memperoleh gelar 

sarjana. 
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