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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada umumnya suatu perusahaan didirikan dengan maksud agar perusahaan 

tersebut dapat berkembang serta mampu menjaga dan mempertahankan kelangsungan 

usahanya di masa yang akan datang. Kelangsungan hidup perusahaan merupakan 

ukuran kinerja perusahaan sebagai lawan dari kebangkrutan. Akan tetapi, dengan 

kondisi ekonomi yang terus menerus mengalami perubahan, maka keadaan ini dapat 

mempengaruhi kinerja dan keadaan perusahaan. Industri asuransi berkembang selaras 

dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi 

merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi dimana sebagian besar 

anggota masyarakat dan pengusaha memiliki kecenderungan umum untuk menghindari 

atau mengalihkan resiko kerugian atas segala yang dimiliki. Hal tersebut jika tidak 

dipertimbangkan upaya perlindungan dari berbagai risiko, dapat menimbulkan 

kerugian finansial yang tidak sedikit. Perusahaan asuransi merupakan bagian dari 

lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Siamat (2011:5) 

lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk 

asset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non finansial atau asset riil 

Semakin banyaknya perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menjadikan persaingan semakin ketat dan mendorong perusahaan selalu memperbaiki 

kinerja keuangan. Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

pengelolaan suatu asetnya. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 
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untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham, 2011:2). Penilaian 

kinerja keuangan yang sering digunakan adalah menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan bertujuan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 

pada pos-pos di laporan keuangan.  

Menurut Lidyawati (2014:14) Kinerja suatu perusahaan mencerminkan hasil dari  

serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya sehingga dengan 

demikian, perusahaan harus efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang 

dimiliki agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya yang dicerminkan 

dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen secara teratur. Semakin tinggi 

kinerja perusahaan maka semakin sehat perusahaan tersebut. Analisis laporan 

keuangan, khusus mencurahkan perhatian pada perhitungan rasio agar mudah 

dievaluasi keadaan keuangan suatu perusahaan baik masa yang lalu, masa kini dan 

masa yang akan datang yang merupakan cara yang paling umum dipakai untuk 

menganalisa laporan keuangan, dengan kata lain untuk mengukur kekuatan dan 

kelemahan keuangan suatu perusahaan dapat dianalisa melalui rasio keuangan yang 

dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu 

antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya yang terdapat di dalam laporan 

keuangan. 

Tingkat beban klaim yang tinggi pada perusahaan asuransi akibat adanya klaim 

tertentu yang relatif besar akan mengancam kondisi keuangan perusahaan sehingga 

meningkatkan risiko bagi perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan diharapkan 

kinerja perusahaan diprediksi sehingga investor dan kreditor tidak melakukan investasi 
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yang salah. Penelitian ini hanya berfokus pada laporan kinerja keuangan perusahaan 

dalam mengevaluasi sejauh mana kinerja keuangan perusahaan.  

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang 

cukup baik setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dan 

dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1992 Tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi dan undang-undang 

tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perijinan, yang tujuannya 

adalah untuk memacu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, pada gilirannya akan 

meningkatkan hasil produksi/premi nasional. Diharapkan dengan semakin 

berkembangnya industri asuransi di indonesia, maka akan semakin berkembang pula 

pertumbuhan ekonomi indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat. Pada era 

globalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat oleh 

karena itu pertumbuhan atau perkembangan industri asurasi di indonesia semakin dan 

akan terus meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

diambil judul: ANALISIS DEBT TO EQUITY RATIO (DER), TOTAL ASSETS 

TURNOVER (TATO), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) DALAM 

MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI 

BURSA EFEK INDONESIA. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

1.2.1. Perusahaan yang diamati adalah Perusahaan Asuransi yang secara 

konsisten masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 

2015 – 2017. 
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1.2.2. Rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas merupakan analisis 

rasio keuangan perusahaan. Rasio leverage (rasio hutang) yang dimaksud 

debt to equity ratio (DER), rasio aktivitas yang dimaksud total assets 

turnover (TATO), serta rasio profitabilitas yang dimaksud adalah return 

on eqquity  (ROE), selama kurun waktu 2015 – 2017. 

1.2.3. Waktu penelitian selama empat bulan, mulai bulan November sampai 

dengan bulan Februari. 

1.2.4. Jumlah sampel perusahaan Asuransi di Bursa Efek Indonesia sebanyak 

10 perusahaan. 

 

1.3. Perumusan Masalah  

Dengan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: 

1.3.1. Seberapa besar penilaian kinerja keuangan ditinjau dari Debt to Equity 

Ratio (DER), Total Assets Turnover (TATO) dan Return on Equity 

(ROE) pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 

2015 – 2017? 

1.3.2. Seberapa besar perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan 

Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017? 

1.3.3. Seberapa besar perbandingan kinerja keuangan pada Perusahaan 

Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017? 
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1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1. Untuk menghitung kinerja keuangan ditinjau dari Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Assets Turnover (TATO) dan Return on Equity (ROE)  

pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 

2017. 

1.4.2. Untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan pada Perusahaan 

Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. 

1.4.3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pada Perusahaan 

Asuransi yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2015 – 2017. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

1.5.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pertimbangan bagi perusahaan dalam menggunakan modal 

kerjanya agar dapat berperan dalam meningkatkan keuntungan. 

1.5.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya yang berkepentingan 

dengan masalah pengelolaan keuangan pada Perusahaan Asuransi yang 

terdaftar di BEI.  

 

 

 

 


