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Abstract
This research was conducted to examine the effect of Premium
Income, Claims Expenses, Investments, Risk Based Capital (RBC) on
company profits (ROA). Premium Income (PP), Claims Expenses (BK),
Investments Result (HI), and Risk Based Capital (RBC) are used as
independent variables estimated to have an impact on company
profits (ROA) as the dependent variable. This research was conducted
at general insurance companies listed on the Stock Exchange for the
period 2012-2017. The data obtained is by accessing the Indonesia
Stock Exchange website. The sample in this study was selected using
the Purposive Sampling method so there are only 8 insurance
companies listed on the Stock Exchange for the period 2012-2017
that can be used in this study. The analysis technique used in this
study is multiple regression analysis. The results of this study show
Premium Income (PP) has a positive effect on company profits (ROA),
Claim Expenses (BK) has a negative effect on company profits (ROA),
Investments (HI) has no effect on company profit (ROA), and Risk
Based Capital (RBC) has a positive effect on company profit (ROA).
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PENDAHULUAN
Asuransi merupakan salah satu alternatif untuk mengalihkan dan mengendalikan risiko finansial
dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua risiko yang berasal
dari para tertanggungnya perusahaan asuransi membutuhkan dana yang cukup besar untuk
menutupi semua tanggungan tersebut (Dhaniati, 2011).
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, 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 tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan
suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan.
Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang
mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dengan bank yaitu bergerak dalam bidang layanan
jasa, dimana perusahaan asuransi mambantu masyarakat yang merupakan konsumen dalam
mengatasi risiko yang akan terjadi di masa datang (Marwansyah & Utami, 2017). Secara umum
usaha asuransi dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi
jiwa, dan reasuransi. Usaha asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul
dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan
risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
Sementara itu, usaha reasuransi memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko
yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa (BAB III
pasal 3 UU No. 2 Th. 1992).
Perkembangan industri perasuransian telah meningkat setiap tahunnya sejalan dengan
peningkatan insurance minded di kalangan masyarakat. Tren menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia mulai memahami asuransi menjadi bagian dari kegiatan manajemen risiko yang
memberikan jaminan dan proteksi terhadap harta benda dan jiwa seseorang sehingga
berdampak pada pertumbuhan industri asuransi secara umum (Sumber: www.ojk.go.id).
Di dalam dunia bisnis, tujuan utama pendirian usaha sebagian besar berorientasi pada
upaya memaksimalkan laba. Hal yang sama juga berlaku pada industri asuransi, termasuk
asuransi umum. Agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan asuransi lain dalam
menarik laba di pasar, maka perusahaan harus mempunyai strategi yang baik dan diterapkan
dengan efektif oleh semua pihak yang berkepentingan (Harahap,259:2013).
Salah satu alat untuk mengukur kesehatan kinerja keuangan perusahaan asuransi di
Indonesia yaitu dengan menggunakan metode Risk Based Capital (RBC). RBC merupakan rasio
kecukupan modal terhadap risiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama
dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau
kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Selain RBC, ada pula hal-hal
yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan atau laba perusahaan asuransi yaitu
underwriting, hasil investasi, penerimaan premi, dan beban klaim (Dhaniati, 2011).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisis pengaruh Pendapatan Premi, beban klaim, hasil investasi, dan risk based capital
terhadap Laba perusahaan (ROA).
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KAJIAN PUSTAKA
Menurut Brigham & Hauston, (2001) Isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil
perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang
prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh
manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi
pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena
informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan
masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan
bagaimana efeknya pada perusahaan.
Asuransi
Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko
kerugian dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Ada beberapa definisi asuransi
sebagai berikut:
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 “Asuransi atau pertanggungan
adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi
karena suatu peristiwa tak tertentu.”
Menurut Undang-undang Nomor 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 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”.
Karakteristik asuransi adalah usaha yang melakukan pengelolaan reiiko (Risk
Management), suatu proses dimana manajer perusahaan melakukan identifikasi adanya risiko
pada seluruh bagian didalam organisasi yang berpotensi menimbukan kerugian, kemudian
mengembangkan rencana untuk meniadakan atau memperkecil jumlah kerugian yang mungkin
terjadi. Tujuan Manajemen Risiko untuk menimbulkan berbagai dampak yang merugikan
sebagai akibat dari timbulnya risiko pada tingkat biaya yang paling minimum sejalan dengan
sasaran dan tujuan perusahaan atau keluarga. Pakar lain berpendapat bahwa tujuan Manajemen
Risiko adalah merencanakan sumber daya secara efektif guna mengembalikan keseimbangan
dan keefektifan operasional organisasi sesudah mengalami gangguan kerugian yang sangat
hebat (Nitisusastro,44:2013).
Laba
Menurut Alamsyah & Wiranto (2017) yaitu: "Laba yaitu nilai prestasi kesehatan keuangan suatu
perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara
maksimal diukur berdasarkan skala nominalnya.” Yusuf & Dansu (2014) mendefinisikan laba
sebagai perbedaan antara pendapatan total dari seluruh aset dan total pengeluaran dalam
mengelola seluruh aset-kewajiban portofolio. Laba adalah penting bagi investor dan manajemen
sebagai sumber dari dividen dan pertumbuhan sementara untuk tertanggung dan regulator, laba
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memberikan keamanan tambahan terhadap kebangkrutan. Laba sebagai perbedaan antara
pendapatan total dari seluruh aset dan total pengeluaran dalam mengelola seluruh asetkewajiban portofolio. Laba adalah penting bagi investor dan manajemen sebagai sumber dari
dividen dan pertumbuhan sementara untuk tertanggung dan regulator, laba memberikan
keamanan tambahan terhadap kebangkrutan.
Profitabilitas
Menurut (Kasmir, 2012) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan.
Menurut (Hery, 2016) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio
profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di
dalam laba rugi dan/atau neraca.
Di dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan dihitung dengan menggunakan
return on asset (ROA). Penggunaan ROA di dalam penelitian ini adalah karena ROA memiliki
beberapa keunggulan, dimana ROA merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk
melihat keadaan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada karena meliputi unsur
yang ada di Balance Sheet dan Income Statement. Dimana semakin tinggi angka dari rasio
Return on Asset, maka perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi dan sebaliknya (Ikhwal,
2016).
Pendapatan Premi
Menurut (Nitisusastro,92:2013) Harga dalam bisnis asuransi disebut dengan premi, adalah
sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Premi adalah harga
untuk jaminan risiko yang ditanggung oleh penanggung untuk risiko tertentu, pada tempat
tertentu dan jangka waktu tertentu pula. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh
tertanggung ini dihitung dari besar tarif atau suku premi dikalikan besarnya nilai pertanggungan
atas obyek pertanggungan.
Menurut uraian yang dikemukakan oleh (Sastri et al., 2017) “Pendapatan premi
merupakan sejumlah uang yang dibayarkan pihak tertanggung atas imbalan jasa dari
perlindungan yang diberikan pihak penanggung sesuai dengan perjanjian yang disepakati
sebelumnya”. Sedangkan uraian yang dikemukakan oleh (Nitisusastro,93:2013) Premi adalah
harga untuk jaminan risiko yang ditanggung oleh penanggung untuk risiko tertentu, pada
tempat tertentu, dan untuk jangka waktu tertentu pula.
(Triandaru & Budisantoso,183:2008) menambahkan bahwa premi asuransi adalah
kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam
jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang
menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan.
Beban Klaim
Menurut PSAK No. 28 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
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timbulnya kewajiban kepada tertanggung/perusahaan asuransi (ceding company) yaitu pada
periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung.
Hasil Investasi
Menurut (Dhaniati, 2011) Hasil Investasi pada dasarnya adalah penghasilan dari portofolio
investasi aktiva perusahaan asuransi. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan
asuransi untuk melakukan investasi atas aset-aset yang ada untuk mencukupi kebutuhan akan
dana yang dikelola. Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya untuk
menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada tertanggung.
Risk Based Capital
Pengertian Risk Based Capital Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2004
menyatakan bahwa, rasio kesehatan RBC adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat
keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh
perusahaan asuransi kerugian sebesar 120%. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah
perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. Perusahaan yang
mencapai RBC 120% akan selalu dalam posisi untuk selalu mampu membayar kewajibannya,
khususnya klaim.
Tujuan mendasar dari sistem Risk Based Capital seperti yang dikemukakan oleh (Cummins et al.,
1995) adalah untuk meminimalkan biaya langsung dan tidak langsung dari perusahaan asuransi
bangkrut. Sebuah sistem Risk Based Capital yang dirancang dengan baik akan membantu para
regulator mengidentifikasi perusahaan finansial lemah, sementara masih ada waktu untuk
rehabilitasi dan menghapus perusahaan yang mengalami masalah pembayaran dari pasar
sebelum mereka mengalami defisit besar. Sistem seperti ini juga harus memotivasi asuransi
yang sebaliknya akan memiliki insentif yang tidak memadai untuk keselamatan dalam menahan
lebih banyak modal dan untuk mengurangi risiko kebangkrutan.
Rumus untuk menghitung RBC adalah :

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003
Pembentukan Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Laba
Menurut (Dhaniati, 2011) Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap laba, sehingga
kenaikan premi akan diikuti dengan naiknya laba. Sedangkan menurut (Hanifaturrosida & Eka,
2014) Premi berpengaruh negatif signifikan terhadap laba, premi akan mempengaruhi laba
apabila investasi di sector rill (berbasis profit and loss sharing) mendatangkan keuntungan.
Ha 1 : Pendapatan premi berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum yang
terdaftar di BEI
Pengaruh Beban Klaim terhadap Laba
Menurut (Marwansyah & Utami, 2017) Beban Klaim memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap Laba bernilai negatif. Sedangkan menurut (Lestari, 2017) Beban Klaim tidak
berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi umum di Indonesia. Jika jumlah beban klaim
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lebih tinggi di bandingkan pendapatan premi, maka hal tersebut akan mengurangi perolehan
keuntungan perusahaan
Ha 2 : Beban klaim berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum yang
terdaftar di BEI
Pengaruh Hasil Investasi terhadap Laba
Menurut (Hanifaturrosida & Eka, 2014) hasil penelitian ini menunjukkan hasil investasi
mempunyai pengaruh signifikan yang bernilai positif terhadap laba. Sedangkan menurut
(Lestari,2017) Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap Laba. Jika hasil investasi meningkat
akan berpengaruh terhadap aset perusahaan, dan jika aset perusahaan meningkat akan
berpengaruh terhadap laba perusahaan.
Ha 3 : Hasil Investasi berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum yang
terdaftar di BEI
Pengaruh Risk Based Capital terhadap Laba
Menurut (Marlina & Puryati, 2013). Hasil Risk Based Capital berpengaruh positif signifikan
terhadap laba, dimana jika terjadi peningkatan Risk Based Capital maka laba asuransi juga akan
meningkat. Sedangkan menurut (Putra, 2015), Risk Based Capital (RBC) berpengaruh negatif
signifikan terhadap laba. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi,
semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.
Ha 4 : Risk Based Capital berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum yang
terdaftar di BEI

Gambar 1. Model Penelitian
Penelitian ini merupakan modifikasi dari jurnal Analisis Pengaruh RBC, Hasil Underwriting,
Hasil Investasi, Pendapatan Premi, Dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Asuransi
(Dhaniati, 2011). Dimana variabel hasil Underwriting tidak dimasukan dalam penelitian ini
karena berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan menunjukkan bahwa hasilnya tidak
berpengaruh terhadap laba.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menguji apakah pendapatan premi, beban klaim, hasil investasi dan risk based
capital berpengaruh terhadap laba pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di bursa efek
indonesia periode 2012-2017.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar di bursa
efek indonesia periode 2012-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan cara Purposive
Sampling.
Tabel 1. Data Perusahaan Sampel
No
Perusahaan Sampel
Kode Saham
1 Asuransi Bina Dana Arta Tbk
ABDA
2 Asuransi Multi Artha Guna Tbk
AMAG
3 Asuransi Dayin Mitra Tbk
ASDM
4 Asuransi Ramayana Tbk
ASRM
5 PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk
ASMI
6 Asuransi Bintang Tbk
ASBI
7 Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
AHAP
8 Asuransi Jasa Tania Tbk
ASJT
Sumber: www.idx.co.id, data diolah sendiri
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel untuk melihat
seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Model penelitian
yang digunakan adalah sebagai berikut:
ROA i,t = α + β1.PP i,t - β2.BK i,t + β3.HIi,t + β4.RBC i,t + ε i,t
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel
Konsep

Indikator

Skala

Pendapatan premi merupakan
sejumlah uang yang dibayarkan PP = Total Pendapatan Premi Netto
oleh pihak tertanggung kepada
pihak penanggung.

Rasio

Beban
Klaim
(BK)

Klaim merupakan sejumlah
biaya yang dikeluarkan pihak
penanggung
atas
dasar
pertanggungjawaban terhadap
pihak tertanggung.

BK = Total Beban Klaim Netto

Rasio

Hasil
Investasi
(HI)

Hasil Investasi merupakan
penanaman uang atau modal di
suatu perusahaan atau proyek
untuk
tujuan
memperoleh
keuntungan.

HI = Total Hasil Investasi

Pendapat
an Premi
(PP)

RBC =

Risk
Based
Capital
(RBC)

Melihat
tingkat
solvensi
perusahaan asuransi : apakah
mampu menanggung risiko
klaim.

Tingkat Solvabilitas
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum

- Tingkat solvabilitas: Selisih antara
jumlah aset yang diperkenankan
dikurangi dengan jumlah liabilitas.
- Batas tingkat solvabilitas minimum:
120%
161
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah model penelitian lolos dari uji asumsi klasik, berikut ini hasil penelitian yang
diperoleh:
Tabel 2. Hasil Penelitian
β
t
Sig.
Variabel Utama
Pendapatan Premi
2.00E-13
2.281
0.0276*
Beban Klaim
-4.73E-13 -2.282
0.0275*
Hasil Investasi
1.65E-13
0.747
0.4590
RBC
0.010926
3.912
0.0003*
Sumber : diolah (2018)
*signifikan pada level 5%
Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:
ROA i,t = 0.023010 + 2.00. 10−13 .PP i,t – 4.73. 10−13 .BK i,t + 1.65. 10−13 .HIi,t + 0.010926.RBC i,t +
ε i,t
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa pendapatan premi memiliki pengaruh
positif terhadap laba perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa pendapatan premi
merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan
menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Hasil penelitian ini didukung dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Dhaniati, 2011) yang menyatakkan bahwa pendapatan premi
berpengaruh positif terhadap laba, sehingga kenaikan premi akan diikuti dengan naiknya laba.
Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Hanifaturrosida & Eka, 2014)
pendapatan premi berpengaruh negatif terhadap laba, premi akan mempengaruhi laba apabila
investasi di sector rill (berbasis profit and loss sharing) mendatangkan keuntungan.
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa beban klaim memiliki pengaruh
negatif terhadap laba perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa jumlah beban klaim lebih
tinggi di bandingkan pendapatan premi, maka hal tersebut akan mengurangi perolehan
keuntungan perusahaan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Marwansyah & Utami, 2017) beban klaim memberikan pengaruh negatif yang terhadap laba.
Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Lestari, 2017) beban klaim tidak
berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi umum di Indonesia
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa hasil investasi tidak berpengaruh
terhadap laba perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa dengan adanya kenaikan atau
penurunan hasil investasi suatu perusahaan asuransi tidak berpengaruh terhadap laba
perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan terdapat pendukung lainnya agar perusahaan tersebut
tetap stabil seperti pendapatan premi, cadangan premi. Hasil penelitian ini didukung dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Lestari,2017) yang menyatakkan bahwa hasil Investasi tidak
berpengaruh terhadap laba. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian
(Hanifaturrosida & Eka, 2014) yang menyatakkan hasil investasi mempunyai pengaruh terhadap
laba.
Berdasarkan hasil estimasi model diperoleh bahwa risk based capital (RBC)
berpengaruh terhadap laba perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa semakin besar rasio
kesehatan RBC sebuah perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi finansial perusahaan
tersebut. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina &
Puryati, 2013) yang menyatakkan Risk Based Capital berpengaruh positif terhadap laba. Namun
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hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Putra, 2015), Risk Based Capital (RBC)
berpengaruh negatif signifikan terhadap laba.
Hasil penelitian juga menunjukan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.323167,
artinya variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel laba perusahaan (ROA)
sebesar 32.31% dimana sisanya 67.69% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang
diteliti.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka
hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi memiliki
pengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi dikarenakan ketepatan waktu pembayaran
premi sangat penting bagi perusahaan. Jika terjadi klaim yang besar dan pembayaran premi
tertunda. Perusahaan asuransi tetap harus siap untuk melakukan pembayaran kepada nasabah
sehingga jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran premi akan mempengaruhi laba
perusahaan karena perusahaan menanggung pembayaran klaim besar tersebut. Dengan adanya
pernyataan seperti ini maka semakin banyak tertanggung yang membayarkan premi terhadap
perusahaan asuransi, maka akan terjadi kenaikan pada pendapatan premi. Dengan adanya
kenaikan pendapatan premi akan diikuti dengan naiknya laba.
Beban klaim memiliki pengaruh negatif terhadap laba perusahaan, dikarenakan sebelum
perusahaan asuransi umum mendapatkan bantuan pembayaran reasuransi untuk ganti rugi,
perusahaan asuransi umum tersebut menanggung beban klaim sendiri dan harus mengeluarkan
cash flow nya sehingga akan mempengaruhi laba. Dengan adanya pernyataan seperti ini maka
semakin besar beban klaim dapat menyebabkan perolehan keuntungan suatu perusahaan
menurun atau lebih buruk lagi pos laba pada laporan keuangan akan menunjukan saldo negatif.
Hasil investasi tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan, dikarenakan perusahaan
asuransi umum lebih mengutamakan kecukupan modal untuk menutupi kewajibannya.
Kecukupan modal diperoleh dari modal sendiri, bantuan dari perusahaan reasuransi atau
lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya pernyataan seperti ini maka kenaikan atau
penurunan hasil investasi suatu perusahaan tidak mempengaruhi laba perusahaan, hal ini
dikarenakan sumber utama suatu perusahaan asuransi adalah seberapa banyak perusahaan
tersebut dapat memperoleh pendapatan premi untuk membayarkan kewajiban yang ada.
Risk based capital memiliki pengaruh positif terhadap laba asuransi umum yang terdaftar
di BEI dikarenakan Risk Based Capital menentukan apakah perusahaan asuransi tersebut sehat
atau tidak. Jika RBC suatu perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut dikatakan sehat dan
tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk investor yang ingin menginvestasikan uangnya di
perusahaan tersebut sehingga laba perusahaan akan meningkat.
Namun variable – variable tersebut hanya mampu menjelaskan laba perusahaan asuransi
sebesar 32.31%, hal ini mengindikasikan ada variable lain diluar model yang memiliki pengaruh
terhadap laba perusahaan asuransi umum di Bursa Efek Indonesia misalnya seperti variable
beban operasional dalam jurnal Luthfiati (2018) dan IFRS dalam jurnal Putri & Purwanto
(2016).
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