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ABSTRAK 

 

Peraturan perasuransian di Indonesia penting untuk dilakukan 

karena neraca pembayaran jasa asuransi mengalami defisit. Defisit 

neraca pembayaran ini disebabkan oleh industri asuransi di Indonesia 

belum memiliki kapasitas yang cukup dalam menyerap seluruh 

potensi risiko yang ada didalam negeri sehingga masih bermitra 

dengan asuradur luar negeri yang berdampak pada defisit neraca 

pembayaran. Jika tidak segera diatasi maka akan berdampak buruk 

bagi perekonomian negara dan menghambat pembangunan negara 

yang akhirnya kesejahteraan akan sulit tercapai. Tujuan dari penelitian 

ini untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, total aset 

reasuransi syariah, ketaatan syariah dan kurs terhadap defisit neraca 

pembayaran asuransi di Indonesia baik secara parsial maupun secara 

simultan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa time series  yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan 

dengan periode pengamatan 2010-2019. Pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi, berupa  data kuartalan. Sampel pada 

penelitian ini adalah 40 sampel penelitian. Data yang terkumpul 

dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda alat uji yang 

digunakan adalah SPSS IBM 21.  

Penelitian ini menujukkan bahwa secara simultan kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah dan kurs 

berpengaruh terhadap defisit neraca pembayaran asuransi di Indonesia 

dengan signifikan sebesar 0.000. sedangkan hasil uji parsial 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan, total aset reasuransi syariah, 

ketaatan syariah dan kurs  berpengaruh terhadap defisit neraca 

pembayaran asuransi di Indonesia. Koefisien determinasi Adjusted  

   sebesar 0,610 atau 61%. Artinya, kemampuan variabel bebas yakni 

variabel kinerja keuangan, total aset, ketaatan syariah dan kurs dalam 

menjelaskan variabel dependen yaitu defisit neraca pembayaran 

asuransi Indonesia periode 2010-2019 adalah sebesar 61% dan sisanya 

39% dipengaruhi variabel lainnya diluar model yang tidak menjadi 

kajian penelitian dalam tesis ini. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah dan kurs 

berpengaruh terhadap defisit neraca pembayaran asuransi di 

Indonesia. Berkaitan dengan penelitian ini disarankan kepada pihak 
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OJK untuk memberikan kebijakan yang sesuai untuk reasuransi 

syariah dan mendukung perusahaan reasuransi untuk meningkatkan 

kinerja perusahaannya dalam menyerap risiko secara domestik agar 

mengurangi ketergantungan pada reasuradur asing. Disarankan juga 

untuk perusahaan reasuransi syariah lebih meningkatkan kinerja 

keuangannya dan meningkatkan total asetnya serta meningkatkan 

ketaatan syariahnya untuk meminimalisir defisit. 

 

Keyword: Defisit Neraca Pembayaran, Kinerja Keuangan, 

Reasuransi 
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MOTTO 

  ...                     

                

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.  

(QS. Al-Maidah Ayat 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Aturan terkait perasuransian di Indonesia telah   

berkembang, mulai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.14/POJK.05/2015 Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan 

Reasuransi dalam Negeri  hingga perubahan terkini yang 

dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

39/POJK.05/2020 Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan 

Reasuransi dalam Negeri, dimana aturan tersebut merupakan 

respon dari praktik perasuransian yang mengacu pada peraturan 

sebelumnya sehingga diperlukan penyempurnaan yang 

diharapkan dapat memberi kontribusi yang maksimal dalam 

mengatur perasuransian di indonesia.
1
 Namun perkembangan 

perasuransian Indonesia belum memberikan hasil yang maksimal, 

berdasarkan data Statistik Perasuransian Indonesia yang 

dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) neraca 

pembayaran jasa asuransi masih mengalami defisit. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa industri asuransi di Indonesia belum 

memiliki kapasitas yang cukup dalam menyerap seluruh potensi 

pengelolaan risiko yang ada di dalam negeri sehingga masih 

bermitra dengan asuradur luar negeri yang berdampak pada 

defisit neraca pembayaran.
2
  

Ketika menggunakan asuradur domestik maka dampak 

defisit dapat terminimalisir karena risiko yang diterima akan 

dikelola bersama sesuai pembagian porsi risiko dalam 

pengelolaan jasa jaminan pada perusahaan dalam negeri, 

sebagaimana yang disimpulkan oleh Zhu et.al dalam 

                                                           
1Tulus Suryanto et.al, “The Influence of Liberalization on Innovation, 

Performance, and Competation Level of Insurance Industry in Indonesia”, 

Sustainability: Switzerland DOI: 10.3390/su1224100620 (2020), h.1-25. 
2 Minli, Yang Yang, Jyh Homg Lin, ”Affiliated Reinsurance and Insurer 

Performance under Capital Regulation”, Finance Reasearch Letters 

DOI:10.1016/j.frl.2020.101584 (2019) 
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penelitiannya terkait reasuransi yang menyebutkan bahwa risiko 

defisit akan termanajemen dengan baik ketika pihak yang terkait 

tidak melibatkan pihak asing dalam pengelolaannya.
3
 Ketika 

asuradur yang dijadikan mitra tetap menggunakan pihak asuradur 

luar maka kebutuhan reasuransi akan  bergantung pada pihak 

asuradur asing dan sewaktu-waktu dapat memberikan dampak 

buruk terhadap neraca pembayaran domestik.
4
 

Tabel 1.1 

Neraca Pembayaran Sektor Asuransi Indonesia Tahun 2010-2019 

Tahun Defisit Neraca 

Pembayaran 

Rasio Defisit Neraca 

ke dan dari Luar 

Negeri  

2010 4,71 Triliun 18,5 

2011 6,49 Triliun 16,7 

2012 4,99 Triliun 10,6 

2013 8,19 Triliun 13,7 

2014 6,66 Triliun 12,2 

2015 7,21 Triliun 12,0 

2016 7,03 Triliun 10,5 

2017 6,72 Triliun 9,5 

2018 7,48 Triliun 9,66 

2019 9,28 Triliun 10,58 

Sumber: OJK: Statistik Perasuransian Indonesia,  2019 

 

                                                           
3 Wenjun Zhu, Lysa Porth, Ken Seng Tan, “A Credibility-Based Yield 

Forecasting Model for Crop Reinsurance Pricing and Weather Risk Management”, 

Articultural Finance Review DOI: 10.1108/AFR.08.2017.0064 (2019), h.2-26. 
4 Ursina B. Meier, J. Francois Outreville, “Business Cycles in Insurance and 

Reinsurance: The Case of France, Germany and Switzerland”, Journal of Risk 

Finance DOI: 10.1108/15265940610648607 (2006) 
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Berdasarkan pada Tabel 1.1, Indonesia mengalami defisit 

neraca pembayaran asuransi yang semakin signifikan. Selisih 

antara tahun 2010 dengan tahun 2019 yaitu 4,57 Triliun rupiah.
5
 

Hal tersebut terjadi karena adanya kecenderungan peningkatan 

premi reasuransi yang dibayarkan ke luar negeri yang meningkat 

signifikan dari 15,35 triliun rupiah menjadi 18,29 triliun rupiah 

selama lima tahun terakhir. Angka tersebut merupakan perolehan 

angka yang cukup jauh jika dibandingkan dengan penerimaan 

komisi dan klaim asuransi luar negeri yang hanya mencapai 

kisaran angka secara urut yaitu 2 triliun dan 5 triliun rupiah,  

disisi lain bahwa transaksi reasuransi dari luar negeri meskipun 

menunjukkan angka surplus namun belum menunjukkan 

peningkatan yang tinggi dan belum bisa menutupi besaran angka 

premi yang dibayarkan ke luar negeri, secara rata-rata selama 

sepuluh tahun hanya mencapai 1,54 triliun rupiah, ini 

menunjukan bahwa kemampuan asuradur domestik rendah dalam 

menyerap risiko asuransi di dalam negeri dan masih 

mengandalkan peran mitra asuransi asing.
6
 

Masalah ini merupakan permasalahan yang telah lama 

terjadi dalam industri perasuransian Indonesia yang tiap tahunnya 

mengalami defisit pembayaran asuransi, upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk memperkecil angka defisit tersebut yaitu 

dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang perasuransian yang secara spesifik mengatur terkait 

reasuransi dan retensi sendiri dalam pengelolaan asuransi 

domestik sehingga defisit pembayaran asuransi dapat 

diminimalisir.
7
  

Pengaturan reasuransi menjadi penting dilakukan dan 

menjadi variabel penentu dalam mempengaruhi defisit 

pembayaran asuransi karena pada dasarnya perusahaan asuransi 

dalam melaksanakan penawaran jasa asuransi telah bermitra 

                                                           
5 OJK, Statistik Perasuransian Indonesia  (Jakarta,2019). 
6 Emilio C.Venezian, Krupa S. Viswanathan, IanaB. Juca, “ A Square-Root 

Rule for Reinsurance? Evidence from Several National Markets”, Journal of Risk 

Finance Vol: 6 No. 4 DOI: 10.1108/15265940510613651 (2005), h.34. 
7 Suryanto et.al, Op.Cit. 
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dengan asuradur luar negeri sehingga jumlah premi yang 

dibayarkan seharusnya dapat masuk ke sirkulasi keuangan 

domestik akan tetapi harus keluar untuk dibayarkan ke asuradur 

luar negeri yang menyebabkan defisit karena jumlahnya melebihi 

komisi dan klaim yang bisa di terima dari aktivitas reasuransi ke 

luar negeri.
8
  Pengaturan reasuransi juga akan memberi dampak 

negatif pada kinerja perusahaan ketika asuradur mitra asuransi 

yang digunakan masih menggunakan luar negeri, dan akan 

berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan reasuransi 

ketika asuradur yang dimitrakan ada pada satu wilayah atau 

negara untuk menghindari sirkulasi pembayaran ke asing karena 

melibatkan kurs asing.
9
 

Tabel 1.2 

Jumlah Aset dan Investasi  Industri Asuransi 2010 -2019 

Tahun 
Jumlah 

Aset 

Pertumbuhan 

Aset 

Jumlah 

Investasi 

Pertumbuhan 

Investasi 

2010 2,37 Triliun 16,75 1,7 Triliun 13,33 

2011 3,21 Triliun 35,44 2,5 Triliun 47,05 

2012 4,69 Triliun 46,11 3,49 Triliun 39,60 

2013 6,45 Triliun 37,53 4,34 Triliun 24,36 

2014 10,29 

Triliun 

59,53 6,80 Triliun 56,68 

2015 14,81 

Triliun 

43,93 9,99 Triliun 46,91 

2016 16,62 

Triliun 

12,22 10,25 

Triliun 

2,60 

2017 20,13 

Triliun 

21,12 12,17 

Triliun 

18,73 

2018 23,47 

Triliun 

16,59 12,69 

Triliun 

4,27 

2019 27,26 

Triliun 

16,15 13,71 

Triliun 

8,04 

Sumber: OJK: Statistik Perasuransian Indonesia,  2019 

 

                                                           
8 OJK, Statistik Perasuransian Indonesia, Loc. Cit. 
9 Jin Park, Byeongyong Paul Choi, Chia Ling Ho, “ The Impact of Internal 

and External Reinsurance on Insurers Performance and Price”, Managerial Finance 

DOI: 10.1108/MF-12-2019-0619 (2020)  
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Berdasarkan pada tabel 1.2 dalam kurun waktu sepuluh  

tahun terakhir terdapat kenaikan disetiap tahunnya,  pada sisi 

jumlah aset perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia 

menunjukkan bahwa pada tahun 2010 total aset adalah sebesar 

2,37 Triliun meningkat menjadi 27,26 Triliun pada tahun 2019 

hal ini menunjukkan bahwa dana yang terakomodasi dibidang 

perasuransian meningkat signifikan.  

Pada tahun 2010  jumlah investasi asuransi Indonesia 

adalah sebesar 1,7 Triliun terus mengalami peningkatan dimana 

pada tahun 2019 mengalami peningkatan aset sebesar 13,71 

Triliun, seharusnya dengan terjadinya kenaikan angka pada lini 

investasi dan aset reasuransi maka dapat menurunkan angka 

defisit neraca pembayaran asuransi, namun pada kenyataannya 

dana tersebut teralokasi ke asuradur luar negeri untuk 

dibayarkannya pada premi ke luar negeri yang menyebabkan 

kenaikan tersebut tidak memberi perubahan pada angka neraca 

karena pengembalian atas premi yang diterima tidak sebanding 

bahkan terjadi selisih yang signifikan antara keduanya.
10

  

Reasuransi yang telah berjalan bermitra dengan asuradur luar 

negeri merupakan suatu kendala karena ketidakmampuan industri 

asuransi dalam negeri memenuhi pelayanan jasa reasuransi 

domestik dalam hal penyerapan pengelolaan risiko, sehingga 

dibutuhkan retensi sendiri untuk membangun kepercayaan dan 

membangun reasuradur dalam negeri yang mampu bersaing 

dengan asuradur luar negeri yang kemudian kemitraan reasuransi 

yang ada tidak melibatkan lagi asuradur luar negeri dan pada 

akhirnya dapat menekan defisit pembayaran asuransi keluar 

negeri, karena sirkulasi keuangan berputar di domestik saja tanpa 

melibatkan pihak asing.
11

 

Reasuransi di Indonesia terdiri dari reasuransi 

konvensional dan reasuransi syariah. Prinsip reasuransi syariah 

adalah saling membantu sesama atau persaudaraan dibawah 

                                                           
10 OJK, Statistik Perasuransian Indonesia, Op.Cit. 
11OJK, Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

14/POJK.05/2015 Tentang Retensi  Sendiri dan Dukungan Reasuransi dalam Negeri 

(Indonesia,2020), PP.1-21. 
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naungan hukum dengan tujuan memberikan manfaat untuk umat 

(maslahat). Reasuransi syariah adalah suatu proses saling 

menanggung antara pemberi sesi (ceding company) dengan 

penanggung ulang (reasurandur), dimana ada proses suka sama 

suka, saling menyepakati risiko dan persyaratannya yang 

ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Dalam operasionalnya, 

menggunakan prinsip syariah terbebas dari praktek riba, gharar, 

dan maysir.  Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surah al-Maidah 

ayat 2 yang berbunyi:  

  ...                   

                 

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan talwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Alllah Amat berat siksa-Nya. 

Berdasarkan atas Tafsir Ibnu Katsir bahwa maknanya 

Allah memberikan perintah kepada hamba-Nya yang beriman 

untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebajikan, yang 

disebut dengan al-birru (kebajikan), dan tidak melakukan 

keburukan, dan itu disebut at-taqwa. Allah SWT melarang 

mereka tolong menolong dalam masalah kebathilan, melakukan 

dosa dan melakukan hal-hal yang haram. Ibnu Jarir berkata: “Al-

itsmu (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah 

diperintahkan untuk dikerjakan,  sementara al’udwan 

(permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah 

dalam urusan agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-

Nya kepada kalian dan kepada orang lain”.
12

 

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik, Rasulallah 

SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu, baik yang dalam keadaan 

                                                           
12 Hakim, Abdurrahman, “Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran: Studi Kritis-

Analisis dalam Lintas Sejarah)”, Jurnal Waratsah Vol.2 No.1 (2017), h. 55-86. 
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berbuat dhalim atau didhalimi”. Ditanyakan, “Ya Rasulallah, aku 

akan menolong orang yang didhalimi, lalu bagaimana aku akan 

menolongnya jika ia dalam keadaan berbuat dhalim?” Beliau 

menjawab: “Menghindarkan dan melarangnya dari kedhaliman, 

itulah bentuk pertolongan baginya”. (Hadist  yang senada juga 

diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri dari Husyaim. Muslim juga 

meriwayatkannya dari Anas).
13

 

Imam Ahmad berkata, dari salah seorang Syekh dari 

kalangan dari kalangan sahabat Nabi SAW beliau bersabda: 

“Orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan menahan 

diri terhadap tindakan yang merugikan diri sendiri lebih baik 

daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan 

menahan diri  terhadap sesuatu yang merugikan mereka”. 

(demikian hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadist 

Syu’bah dari Ibnu Majah, melalui jalan Ishaq dan Yusuf 

Keduanya dari al-A’masy).
14

 

Sehubungan dengan itu, Ibnu Katsir katakan bahwa 

didalam hadist shahih disebutkan: “Barangsiapa yang menyeru 

kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang 

didapat oleh orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, 

tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti 

petunjuk itu) sedikitpun. Barangsiapa menyeru pada kesesatan, 

maka baginya dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang-orang  

yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan itu tidak mengurangi 

sedikitpun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang 

mengikutinya)”. (diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, 

Sunan Abi Dawud bab “as-Sunnah”). 
15

 

Berdasarkan penjelasan tafsir ayat diatas bahwa dalam 

melakukan perbuatan baik harus merealisasikan prinsip 

kekeluargaan dan kebersamaan tersebut maka dibutuhkan adanya 

kerja sama, tolong menolong, dan saling menjamin di antara umat 

manusia. Dengan demikian, aktivitas hubungan manusia dengan 

                                                           
13 Ibid 
14  Ibid  
15  Ibid 
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manusia atau habluminannas didasarkan prinsip sebaik-baiknya 

manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi semua makhluk 

ciptaan Tuhan (manusia dan lingkungan). Menjalin persaudaraan 

antara  umat manusia sangat penting mengingat fakta bahwa 

sebenarnya manusia tidak mampu bertahan hidup sendiri tanpa 

adanya  bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan 

kehidupan ini membutuhkan  kerja sama antar manusia.
16

 

Reasuransi syariah adalah  pengembangan dari industri 

asuransi syariah yang memiliki tujuan yang sama dengan asuransi 

syariah, yaitu untuk menciptaan kerjasama yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, dimana satu 

pihak bertindak sebagai penanggung beban kerugian (insurer) 

yang memungkinkan akan menimpa pihak yang tertanggung 

(insured). Polis yang ditawarkan tidak hanya jasa jaminan atas 

jasa atau barang tertentu namun juga memperhatikan unsur 

taawun sebagai wujud empati dan tanggungjawab sosial 

keagamaan antar manusia.
17

 Pihak insurer dalam konteks 

asuransi syariah adalah perusahaan asuransi syariah itu sendiri, 

sedangkan pihak insured adalah individu pemegang polis. Dalam 

konteks reasuransi syariah, pihak insurer adalah perusahaan 

reasuransi syariah, sedangkan pihak insured adalah perusahaan 

asuransi syariah.
18

  

Indonesia memiliki tiga reasuransi syariah yang telah 

beroperasi sejak lama. Perkembangan reasuransi syariah di 

Indonesia juga cukup signifikan. Data perkembangan reasuransi 

syariah dalam waktu sepuluh tahun terakhir  dapat dilihat sebagai 

berikut:  

 

                                                           
16  Dinna Miftakhul Jannah, Lucky Nugroho, “Strategi Meningkatkan 

Eksistensi Asuransi Syariah  di Indonesia”,  Jurnal Maneksi Vol. 8, No. 1 (2019) 
17  Syed Ahmed Salman, Rusni Hassan,”Motivating Factors for Consumers to 

Participate in Takaful: a Survey by Indian Insurance Policyholders”, Journal of 

Islammic Accounting and Business Research Vol.11 No. 9 DOI: 10.1108/JIABR-12-

2018-2017 (2020), h.71-88. 
18  Nurul Ichsan,”Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum 

Syariaha”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 (2016). 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Total aset dan Investasi Reasuransi Syariah  

(dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Total 

Aset 

Pertumbuhan 

Aset 

Total 

Investasi 

Pertumbuhan 

Investasi 

2010 235.838 19,72 202.309 20,40 

2011 200.212 -14,26 188.744 -6,71 

2012 256.437 28,08 217.550 15,26 

2013 320.981 25,17 292.062 34,25 

2014 551.004 71,66 516.457 76,83 

2015 636.943 15,60 568.790 10,13 

2016 681.658 7,02 614.936 8,11 

2017 780.981 14,57 601.231 -2,23 

2018 831.937 6,52 636.906 5,93 

2019 932.575 12,10 697.998 9,59 

Sumber: OJK: Statistik Perasuransian Indonesia,  2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa terdapat 

perubahan signifikan disetiap tahunnya baik dari sisi investasi 

dan aset.  Pada tahun 2019 merupakan yang paling tertinggi 

diantara tahun-tahun sebelumnya hal ini menandakan bahwa dari 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh reasuransi syariah 

memberikan dampak yang baik setiap tahunnya  untuk  kemajuan 

perusahaannya. Akan tetapi  market share asuransi syariah dan 

reasuransi syariah berdasarkan data OJK per 31 Desember 2020 

adalah 6%.
19

  Ini menunjukkan bahwa market share asuransi dan 

reasuransi syariah di Indonesia tergolong masih rendah 

dibandingkan negara-negara lain. Aturan pemerintah Indonesia 

juga dikatakan lebih lamban dalam penanganan kebutuhan 

masyarakat dalam perundang-undangan asuransi syariah karena 

aturan yang ditetapkan dibuat setelah bertahun-tahun adanya 

industri asuransi syariah tersebut kurangnya persiapan aturan 

menjadikan Indonesia tertinggal dengan negara lain.
20

  Hasil 

                                                           
19 Ojk, Statistik Perasuransian, Op.Cit. 
20 Inneke Wahyu Agustin, “Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di 

Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Low as a Tool of Social 

Engineering)”, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.5 No.1 ISSN: 2527-

8189 (2020), h.54. 
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survey OJK tentang literasi keuangan pada tahun 2013 juga 

membuktikan bahwa hanya 18% masyarakat yang paham perihal 

produk asuransi dan baru 12% yang memanfaatkan produk 

asuransi.
21

 Menurut Hasbi kondisi penetrasi yang rendah 

mengindikasasikan adanya masalah instrumen keuangan yang 

berbasis syariah. Ada dua faktor yang menjadi potensi 

penyebabnya yaitu produk asuransi syariah tidak menarik dan 

rendahnya kinerja perusahaan asuransi syariah sehingga 

masyarakat masih belum percaya untuk berasuransi syariah.
22

  

Adanya berbagai permasalahan yang dihadapi menjadikan 

persaingan bisnis asuransi yang semakin kompetitif dan menuntut 

perusahaan agar senantiasa meningkatkan kinerja perusahaannya 

karena salah satu faktor krusial untuk menilai manajemen 

perusahaan dapat dilihat dari kinerjanya. Menurut Saad dan Idris, 

salah satu penilaian yang dapat dijadikan sebuah ukuran untuk 

perusahaan adalah dengan menguji tingkat efisiensinya karena 

efisiensi dalam asuransi memiliki implikasi penting bagi 

pengelola  asuransi dalam meningkatkan daya saing dan pembuat 

kebijakan serta regulator perusahaan asuransi untuk 

meningkatkan stabilitas lembaga keuangan dan untuk 

meningkatkan efektivitas sistem moneter secara keseluruhan.
23

 

Demikian juga menurut Ahmed kinerja perusahaan tidak hanya 

memainkan peran untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan 

tertentu tetapi lebih mengarah ke arah pertumbuhan industri 

                                                           
21 Herry Ramdhani, “Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah 

di Indonesia”, Al-Tijary Vol.1 No.1 (Desember 2015), h. 57. 
22

 Hasbi, “Sistem Peringatan Dini sebagai Pendukung Kinerja Perusahaan 

Asuransi Syariah”, Journal Keuangan dan Perbankan Vol.17 No.2 (2013), h.893. 
23 Muhammad Iqbal Rifqi Ardianto, Puji Sucia Sukmaningrum,  “Analisis 

Efisiensi Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Dan Takaful Family Di Malaysia 

Dengan Metode Data Envelopment Analysis  (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Al Abrar)”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan ISSN: 

2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 2 DOI: 10.20473/vol7iss20202pp319-331 

(2020). 
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seluruh sektor, yang akhirnya akan mengarah pada kemakmuran 

ekonomi secara keseluruhan.
24

 

Disisi lain bahwa untuk menunjang industri asuransi yang 

memiliki brand awareness dan loyalitas tinggi dari masyarakat 

maka perusahaan asuransi juga harus memiliki kinerja yang baik 

dalam rangka mendukung dan menarik polis dalam menyerap 

pengelolaan risiko yang ada di domestik dan tidak berpindah ke 

pihak asing sehingga dibutuhkan tatakelola yang bagus dimana 

dapat diidentifikasi dengan kinerja perusahaan asuransi yang 

baik, ini merupakan salah satu upaya untuk menarik keuangan 

agar premi yang di bayar tidak keluar dari dalam negeri yang 

pada akhirnya akan menekan defisit pembayaran keluar negeri.
25

 

Dengan diperbaiki kinerja dan efisiensi perusahaan akan menjadi 

modal ekspansi ke luar negeri dalam promosi asuradur dikancah 

internasional, sehingga output yang akan dihasilkan tidak lagi 

pada tataran defisit namun akan mengembalikan posisi surplus 

neraca pembayaran asuransi negara.
26

 

Menurut Lidyawati, 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.
27

  Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan 

rasio keuangan. Salah satunya adalah risk based capital.  

                                                           
24 Ai Fitri Nurlatifah, Sepky Mardian, “Kinerja Keuangan Perusahaan 

Asuransi Syariah di Indonesia: Surplus On Contribution”, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 

9 No.1 ISSN: 1979-858X   
25  OJK, Op.Cit. 
26 J. Francois Outreville, “A Note on Gegraphical Diverfication and 

Performance of the world’s Largest Reinsurance Groups”, Multinational Business 

Review Vol.20 No.4 DOI: 10.1108/152538312112286273 (2012),  h.91. 
27 Novi Lidyawati, Analisis Rasio Keuangan sebagai Prediksi Perubahan Laba 

Perusahaan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia (Semarang: Universitas Katolik 

Segijapranata Semarang, 2004), dikutip oleh Mustafa Muhani, Hapid, Safril, 

“Penilaian Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan 
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Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 

424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Risk Based Capital atau 

dikenal juga dengan batas tingkat solvabilitas merupakan salah 

satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi, 

khususnya terkait dengan solvabilitas atau kemampuan 

membayar kewajibannya. Hasil Risk Based Capital dapat 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai ukuran 

seberapa efisien dan efektif dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada 

pada periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perusahaan 

yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar membuat 

keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang.
28

 

Selain kinerja keuangan yang menjadi fokus perhatian 

industri reasuransi syariah, ketaatan syariah menjadi hal penting 

untuk dipertimbangkan dalam menjalankan reasuransi syariah di 

Indonesia,
29

 sebab praktik pelaksanaan industri reasuransi syariah 

mengharuskan adanya pengawasan syariah sebagaimana yang 

tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

17/SEOJK.05/2014 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan 

Reasuransi Syariah sehingga mulai dari praktik hingga 

akuntabilitas mengharuskan menerapkan aturan syariah.
30

  Disisi 

lain bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN MUI) fatwa DSN no.21/DSN-

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian 

                                                                                                                             
Asuransi yang Go Public  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013”,  Jurnal 

Manajemen, Vol. 2 No.1 ISSN: 2339-1510  (2015),  h.33. 
28 Sindi Nurfadila, Raden Rustam Hidayat, Sri Sulasmiyati, “Analisis Rasio 

Keuangan dan Risk Based Capital untuk Menilai Kinerja Perusahaan Asuransi (Studi 

Pada PT. Asei Reasuransi indonesi (persero) Periode 2011-2013”, Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 1 (Mei 2015). 
29 Lastuti Abubakar, C Sukmadilaga, Implementasi Kepatuhan terhadap 

Prinsip Syariah melalui Penggunaan Polis Standar dalam praktik Asuransi Syariah, 

Rechtidee Vol. 12 No.1 (2017). 
30 OJK, SEOJK Tahun 2014. 
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pertama menyatakan bahwa asuransi syariah (ta’min, takaful atau 

tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong 

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.
31

  

Peraturan tersebut dibuat untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan 

kewajiban dalam penyelenggaraan industri reasuransi syariah di 

Indonesia. Dilain sisi bahwa Indonesia merupakan pasar potensial 

untuk diterapkan industri reasuransi syariah karena jumlah 

muslim cukup signifikan sekitar 80% dari penduduk Indonesia
32

  

yang dapat di serap risiko, sehingga ketika perusahaan reasuransi 

syariah tersebut dinyatakan oleh otoritas telah sesuai praktik 

syariah maka akan berdampak baik pada industri reasuransi 

syariah Indonesia. Perusahaan asuransi syariah yang melakukan 

pengungkapan dan pelaporan kepatuhan terhadap prinsip syariah 

memiliki kemungkinan yang kecil untuk berbuat tidak adil 

terhadap stakeholders.
33

 Sedangkan untuk pengukuran tingkat 

kepatuhan syariah lembaga reasuransi syariah, penelitian ini 

mengacu pada penelitian  Boulanouar dan Alqahtani  tentang 

kepatuhan syariah yang menunjukkan bahwa pengukuran 

kepatuhan di lembaga perasuransian dapat menggunakan variabel 

dummy dimana menurut penelitiannya bahwa variabel dummy 

sama dengan 1 jika perusahaan mematuhi Syariah atau 0 jika 

tidak sesuai dengan aturan syariah.
34

 

Masalah utama dalam penelitian tesis ini adalah terjadinya 

defisit neraca pembayaran jasa asuransi yang pada tiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Seharusnya dengan populasi muslim 

                                                           
31 Ibid 
32BPS, Penduduk Jumlah Indonesia Berdasarkan Kategori Agama (2020) 

diakses pada https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind  
33 Nugroho Heri Permono, “Maqasid Syariah Index:Arah Baru Kinerja 

Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”, IJAB: Indonesiaan journal of 

Accounting and Business Vol. 1 Ed. 1, ISSN: 2715-257X, (2019), h. 60-76.  
34 Boulanouar Z, Alqahtani F, “IPOUnderprocing in the Insurance Industry 

and the Effect of Sharia Compliance: Evidence from Saudi Arabian Market”, 

International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and management Vol. 9 

No.3 DOI: 10.108/IMEFM-12-2014-0118 (2016), h.314-332. 
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yang mayoritas (berdasarkan data BPS 80% muslim dari total 

penduduk Indonesia) di Indonesia akan memberikan pengaruh 

bahwa industri perasuransian syariah akan berkembang pesat dan 

signifikan yang dapat memberi dampak kepada perekonomian 

dan menanggulangi masalah defisit neraca pembayaran dibidang 

asuransi di Indonesia. Namun dalam praktiknya bahwa industri 

perasuransian mengalami hal yang sebaliknya, yaitu meski 

jumlah polis muslim semakin meningkat, jumlah defisit neraca 

pembayaran di asuransi mengalami peningkatan juga.   

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penelitian 

Astuti terkait dampak defisit neraca pembayaran Indonesia 

terhadap perekonomian domestik, dimana menurutnya bahwa 

peningkatan defisit neraca pembayaran akan sangat 

memperburuk perekonomian negara sehingga ini akan 

menghambat pembangunan Indonesia dan pada akhirnya 

kesejahteraan akan sulit dicapai.
35

  Jika defisit ini tidak segera 

dikendalikan maka perputaran ekonomi juga akan terganggu, 

dimana perusahaan asing bidang asuransi akan semakin 

menguasai industri asuransi Indonesia dan perasuransian 

Indonesia sendiri semakin tersingkirkan. Defisit pembayaran 

tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan atau adanya 

keterbatasan perusahaan reasuransi Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan permintaan asuransi Indonesia sehingga asuransi 

Indonesia melibatkan asuradur asing dalam mewujudkan kegiatan 

jasa asuransi. Kerugian yang didapat dari efek defisit ini adalah 

manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah finansial 

yang dibayarkan ke pihak asing sehingga ini akan semakin 

menguntungkan pihak asing sementara Indonesia membayar 

dengan beban tinggi dan mendapatkan return yang tidak sesuai.  

Tidak stabilnya nilai tukar akan mendorong terciptanya 

kestabilan harga, khususnya ketidakstabilan harga barang-barang 

yang berasal dari impor.  Depresiasi nilai tukar yang terlalu besar 

akan mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal 

                                                           
35 Astuti, Prihartini Budi,” Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap 

Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2016” Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan . 

Vol. 6 No. 1 (2017), h 29-58. 
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dan secara keseluruhan dapat meningkatkan laju inflasi. 

Selanjutnya, inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya 

beli masyarakat dan menurunkan kegitan ekonomi. Selain itu, 

depresiasi nilai tukar juga dapat memberatkan neraca perusahaan 

yang sumber pembiayaannya berasal dari hutang luar negeri. 
36

  

Sehingga kurs juga dihipotesiskan mempengaruhi defisit neraca 

pembayaran asuransi Indonesia.  

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan mengindikasikan bahwa total aset reasuransi syariah, 

ketaatan syariah, kinerja perusahaan dan kurs berpengaruh 

terhadap  neraca pembayaran asuransi Indonesia yang sering 

mengalami defisit. Dalam penelitian tesis ini menghipotesiskan 

bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan angka defisit neraca pembayaran jasa asuransi.  

Novelty atau pembaharuan penelitian ini mengkaji total aset 

reasuransi syariah untuk meminimalisaskan defisit neraca 

pembayaran dibidang asuransi Indonesia. Selain itu  dalam 

mewujudkan hal tersebut untuk meningkatkan tatakelola yang 

memenuhi standar industri reasuransi syariah maka ketaatan 

syariah juga menjadi pertimbangan dalam reasuransi syariah, hal 

tersebut berguna untuk memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat bahwa reasuransi syariah milik Indonesia telah sesuai 

dengan standar luar negeri dan berkarakteristik syariah sehingga 

ini akan mampu menyerap lebih banyak perusahaan asuransi 

yang ada di Indonesia.  

Meskipun pada variabel kinerja perusahaan telah banyak 

digunakan dalam penelitian sejenis, namun keterbaruan yang 

diberikan dalam riset ini yaitu mengkaji kinerja reasuransi lebih 

terkini dari pada penelitian sebelumnya sehingga ini akan 

menjadi menarik untuk di bahas terkait bagaimana upaya 

meminimalisir defisit yang terjadi di neraca pembayaran asuransi, 

oleh karena itu penulis membahas tentang analisis kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah  dan kurs 

                                                           
36

  Asep Machpudin, “Analisis Pengaruh Neraca Pembayaran Terhadap Nilai 

Tukar Rupiah”, Jurnal Dinamika Manajemen Vol.1 No.3 ISSN: 2338-123X  (2013) 
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terhadap neraca pembayaran jasa asuransi Indonesia studi pada 

perusahaan reasuransi  syariah periode 2010-2019. 

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Penyerapan risiko asuransi domestik yang masih kurang 

karena adanya keterbatasan dalam menyerap  risiko asuransi 

domestik sehingga banyak risiko asuransi domestik yang 

direasuransikan kepada reasuradur di luar negeri.  

2. Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran asuransi 

bertahun-tahun. Namun pada tahun 2008 pemerintah 

mengatasi dengan adanya kebijakan Retensi Sendiri untuk 

mengurangi defisit sehingga defisit neraca pembayaran 

mengalami penurunan. namun pada kenyataannya pada tahun 

2018 dan 2019 terjadi kenaikan kembali pada defisit neraca 

pembayaran. 

 

C. Batasan Masalah 

Guna memperoleh hasil yang jelas serta terfokus terhadap 

masalah yang ada dan mencapai sasaran, perlu adanya 

pembatasan masalah pada penelitian. Terkait hal ini, batasan 

masalah penelitian ini yakni pada reasuransi syariah yang dilihat 

dari neraca pembayaran asuransi yang dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan, ketaatan syariah, total aset reasuransi syariah dan kurs 

dengan menggunakan data sekunder yang sudah dipublikasikan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan  dan perusahaan dari tahun 2010  

hingga 2019. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap defisit neraca 

pembayaran asuransi periode 2010-2019? 

2. Apakah total aset reasuransi syariah berpengaruh terhadap 

defisit neraca pembayaran asuransi periode 2010-2019? 
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3. Apakah ketaatan syariah berpengaruh terhadap defisit neraca 

pembayaran asuransi periode 2010-2019? 

4. Apakah kurs berpengaruh terhadap defisit neraca pembayaran 

asuransi periode 2010-2019? 

5. Apakah kinerja keuangan, total aset reasuransi syariah, 

ketaatan syariah dan kurs berpengaruh secara simultan 

terhadap defisit neraca pembayaran asuransi periode 2010-

2019? 

6. Bagaimana kinerja keuangan, total aset reasuransi syariah, 

ketaatan syariah dan kurs terhadap defisit neraca pembayaran 

asuransi periode 2010-2019 menurut perspektif ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh kinerja 

keuangan  terhadap defisit neraca pembayaran asuransi 

periode 2010-2019 

b. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh total aset 

reasuransi syariah terhadap defisit neraca pembayaran 

asuransi periode 2010-2019. 

c. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh ketaatan 

syariah terhadap defisit neraca pembayaran asuransi 

periode 2010-2019. 

d. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh kurs 

terhadap defisit neraca pembayaran asuransi periode 2010-

2019. 

e. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah 

dan kurs terhadap neraca pembayaran asuransi periode 

2010-2019. 



 18 

f. Mendiskusikan dan membahas terkait pengaruh kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah 

dan kurs terhadap neraca pembayaran asuransi periode 

2010-2019 menurut perspektif ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi syariah khususnya terkait pengaruh kinerja 

keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan syariah  

dan kurs terhadap defisit neraca pembayaran asuransi di 

Indonesia. 

b. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi masukan bagi 

stakeholders, para pemangku kepentingan (masyarakat, 

perusahaan, dan pemerintah) terkait pengaruh kinerja 

kinerja keuangan, total aset reasuransi syariah, ketaatan 

syariah dan kurs  terhadap defisit neraca pembayaran 

asuransi di Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Teori Perusahaan (Entity Theory)  dan Singnaling Theory. 

1. Teori Perusahaan (Entity Theory)   

Dalam konsep ini perusahaan sebagai suatu organisasi 

bisnis yang diberlakukan berbeda atau secara hukum terpisah 

dengan pemilik dari bisnis tersebut. hal ini termasuk bahwa 

transaksi-transaksi dalam bisnis tersebut harus dijaga secara 

keseluruhannya agar terpisah dari urusan pribadi dari seorang 

pemiliknya. Namun, diperbolehkan bagi seorang pemilik 

untuk dapat memperoleh informasi yang benar mengenai 

kondisi perusahaannya. Business entity concept atau dalam 

literatur-literatur teori akuntansi dikenal dengan entity theory 

di gagas oleh Phaton, seorang professor dari Universitas 

Michigan ditegaskan olehnya, bahwa dengan adanya entity 

theory, perusahaan dengan pemiliknya terpisah.
37

 

Kepemilikan aset dimiliki oleh perusahaannya, dan antara 

kewajiban dengan pemegang ekuitas oleh investor dalam aset 

tersebut merupakan hak yang berbeda, atas dasar konsep ini, 

maka dapat dirumuskan dalam posisi keuangan atau neraca 

bahwa aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan 

ekuitas pemilik. 

Konsep ini menurut Suwardjono, mempersonifikasi 

badan usaha sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan 

hukum dan ekonomi, misalnya dalam pembuatan kontrak dan 

kepemilikan aset. Di mana menurutnya, sebagai konsekuensi 

dari konsep entitas, hubungan antara entitas dengan pemilik 

dipandang sebagai hubungan bisnis terutama dalam hak dan 

kewajiban atau utang piutang, Meskipun antara perusahaan 

dengan pemiliknya terpisah, namun pemilik tetap berhak atas 

keuntungan yang harus diberikan oleh perusahaan dalam 

                                                           
37 Andrew W. Paton,  Accounting Theory Second Editon  (USA: 1968).  



 20 

bentuk return usaha.
38

  Laba bersih yang diperoleh dengan 

demikian bukanlah serta-merta adalah hak dari pemilik 

perusahaan. Diperlukan proses dalam menentukan dapat 

ditentukan kebijakan distribusi laba dalam bentuk keuntungan 

atau mengambil kebijakan untuk menahan laba, yang dikenal 

dengan laba ditahan yang ditambahkan pada ekuitas pada 

posisi keuangan, yang secara substansi juga menambah 

kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri.  

Menurut Aulia dan Havidz teori perusahaan pada 

mulanya, perusahaan dipandang sebagai usaha yang 

memaksimalisasi laba sebagai sasaran utamanya: yaitu 

pemilik-manajer perusahaan diasumsikan berusaha 

memaksimumkan laba jangka pendek perusahaan, Selanjutnya 

penekanan pada laba diperluas untuk mencakup 

ketidakpastian dan dimensi waktu.
39

 Dalam teori yang lebih 

lengkap ini, sasaran utama perusahaan dipandang sebagai 

memaksimalisasi nilai yang diharapkan bukan 

memaksimalisasi laba jangka pendek. Sasaran 

memaksimalisasi nilai yang diharapkan sekarang dipandang 

sebagai tujuan utama bisnis dalam teori ekonomi tentang 

perilaku perusahaan. Manajer dari perusahaan modern 

mendapatkan penjualan maksimum setelah tingkat keutungan 

cukup yang didapat untuk memuaskan stakeholders. 

2. Signalling Theory 

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal- 

signal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan 

kepada pemilik. Teori signal menjelaskan bahwa pemberian 

signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi 

asimetris.
40

 teori signal (signalling theory) menjelaskan 

mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

                                                           
38 Suwardjono, Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan 

(Yogyakarta:BPFE, 2005) 
39 Tasman Aulia dan Aima Havidz, Ekonomi Manajerial: dengan Pendekatan 

Matematis: Edisi Revisi, Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013). 
40 Komariah, E. “ Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia dari 

Aspek Risk Profile “ Jurnal Online Insan Akuntan, Vol. 1 No. 2 (2016),  h. 239-260. 



 21 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak 

eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi 

asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, 

dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak 

luar seperti investor dan kreditor. 

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang 

perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan 

memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah 

dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa 

informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat 

mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan 

pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja 

perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Pada signalling theory, adapun motivasi manajemen 

menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat 

memberikan signal kemakmuran kepada pemilik ataupun 

pemegang saham. Publikasi laporan keuangan tahunan yang 

disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan signal 

pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham 

perusahaan.
41

 

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik 

merupakan signal atau tanda bahwa perusahaan telah 

beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon dengan 

baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat 

tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan 

perusahaan. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya 

jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas 

modal yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika 

menginvestasikan di tempat lain. Untuk itu, perhatian investor 

                                                           
41 Simorangkir, RTMCS” Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return 

Perusahaan Pertambangan” Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 21  No. 2 (2019), h. 

155-164 
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diarahkan pada kemampuan perusahaan yang tercermin dari 

laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Hubungan 

baik akan terus berlanjut jika pemilik ataupun investor puas 

dengan kinerja manajemen, dan penerima signal juga 

menafsirkan signal perusahaan sebagai signal yang positif. 

Hal ini jelas bahwa pengukuran kinerja.  

 

B. Neraca Pembayaran 

Setiap negara mempunyai perbedaan antara satu negara 

dengan negara lainnya dimulai dari sumber daya alam, iklim, 

sumberdaya manusia dan sumberdaya modal, dengan adanya 

perbedaan tersebut maka setiap negara memerlukan transaksi 

perdagangan internasional guna untuk mencukupi kebutuhan 

barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara 

tersebut.
42

  Kondisi perekonomian suatu negara juga dapat dilihat 

dari kondisi internal seperti sektor riil seperti produksi, konsumsi, 

dan investasi dan sektor moneter seperti inflasi, jumlah uang 

yang beredar dan keseimbangan nilai tukar. Selain itu dapat juga 

dilihat dari kondisi eksternal seperti tercermin pada 

perkembangan neraca pembayaran yang memiliki informasi 

mengenai keadaan perekonomian suatu negara, seperti terlihat 

dari perkembangan sektor riil dan moneter.  Informasi dari neraca 

pembayaran dapat memberikan gambaran berapa besar aliran 

sumber dana antara suatu negara dengan negara lain sehingga 

terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang 

dan modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan modal. 

neraca pembayaran juga memiliki informasi mengenai 

permasalahan hutang luar negeri suatu negara.
43

 

                                                           
42 Miralda Indiarti, Cecep Sidin, Yoyo Indah Gunawan,” Efisiensi Neraca 

Modal dan Neraca Finansial Pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Tahun 2015-

2017”, Jurnal Manajemen Kewirausahaan Vol.17 No.1 ISSN: 2654-9247  (2020),  

h.80-81. 
43 Asep Machpudin, “Analisis Pengaruh Neraca Pembayaran Terhadap Nilai 

Tukar Rupiah (The Analysis of Balance Payment Influence on Rupiah’s Exchange 

Rate)”, Jurnal Dinamika Manajemen Vol.1 No.3 ISSN: 2338-123X (2013), h. 225-

229. 
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1. Pengertian Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran merupakan suatu catatan aliran 

keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan 

aliran dana yang dilakukan diantara suatu negara dengan 

negara lain dalam suatu tahun tertentu. Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI) merupakan catatan statistik transaksi ekonomi 

antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada 

suatu periode tertentu.
44

 

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun 

secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang 

meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan 

moneter antara penduduk (resident) suatu negara dan 

penduduk luar negeri (rest of world) untuk suatu periode 

waktu tertentu dan pencatatan dilakukan dengan sistem double 

entry book keeping yaitu dengan menggunakan debit dan 

kredit.
45

 Bank indonesia selaku otoritas moneter menjelaskan 

bahwa dengan adanya sistem double entry book setiap 

transaksi ekonomi dicatat pada dua entry yang berbeda dengan 

nilai yang sama. Kedua entry tersebut dicatat sebagai transaksi 

debit dan kredit sesuai dengan praktik pembukuan yang 

berlaku umum. Jika prinsip double entry yang diterapkan 

untuk setiap transaksi ekonomi maka jumlah keseluruhan 

entry dalam Neraca Pembayaran Indonesia akan sama dengan 

nol.
46

 Dengan keadaan demikian dapat dikatakan bahwa 

neraca pembayaran dikatakan seimbangan. 

Ketidakseimbangan pada neraca pembayaran terjadi apabila 

surplus ataupun defisit. Ketidakseimbangan berupa surplus 

yang memiliki nilai valas yang relatif tinggi bisa dikatakan 

ideal, sedangkan yang dianggap kurang baik adalah posisi 

                                                           
44 Miralda Indiarti, Cecep Sidin, Yoyo Indah Gunawan,” Efisiensi Neraca 

Modal dan Neraca Finansial Pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Tahun 2015-

2017”, Jurnal Manajemen Kewirausahaan Vol.17 No.1 ISSN: 2654-9247  (2020), 

h.80-81. 
45 Asep Macpudin, Op.Cit 
46 Bondan Noviantoro, Emilia, Yohanes Vyn Amzar, “Pengaruh Harga CPO, 

Harga Minyak Mentah Dunia dan Kurs Terhadap Defisit Neraca Transaksi Berjalan 

Indonesia”, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.12 No.1 ISSN: 2085-1960  (2017),  

h.32,34. 
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neraca pembayaran yang defisit dan memiliki nilai valas yang 

rendah sehingga diusahakan untuk diperbaiki melalui 

mekanisme penyesuaian. Beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi perubahan keseimbangan neraca pembayaran 

menurut pendekatan moneter, diantaranya yaitu pendapatan 

domestik riil, tingkat harga domestik, tingkat suku bunga 

domestik, dan kredit domestik. Dengan mengkondisikan 

negara perekonomian terbuka kecil dengan sistem kurs 

mengambang (floating exchange rate) dan dasar teori 

purchasing power parity (PPP), yang berarti semua tingkat 

harga (gabungan harga-harga semua komoditi) dari seluruh 

negara sama besarnya bila diukur dalam satuan mata uang 

yang sama.
47

 Dalam neraca pembayaran akan terlihat 

kemampuan atau produktivitas penduduk suatu negara 

terhadap penduduk negara lainnya yang tercermin dari defisit 

atau surplus perdagangannya dan keluar-masuk modal.
48

 

2. Macam Neraca Pembayaran  

Neraca pembayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 49

 

a. Neraca Transaksi berjalan 

Neraca transaksi berjalan merupakan taksiran 

internasional terhadap pertukaran barang dan jasa suatu 

negara. Neraca transaksi berjalan terdiri dari jumlah saldo 

neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi sepihak, 

neraca lalu lintas modal, selisih yang belum (error 

andomission, atau E & O) dan neraca lalu lintas moneter.
50

  

                                                           
47 Ratna Mutia Dewi, “Pengaruh BI Rate, The Fed Rate dan Kurs Terhadap 

Keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) 

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.1 No.2 (2016),  

h.535.  
48 Tutik Wiryanti, “Korelasi Ekspor dan Impor Terhadap Neraca Perdagangan 

dan Neraca Pembayran di Indonesia Tahun 2003-2013”, Jurnal Ilmiah Prodi 

Manajemen Universitas Pamulang Vol.2 No.2 (2015), h. 117-118. 
49 Asep Machpudin, “Analisis Pengaruh Neraca Pembayaran Terhadap Nilai 

Tukar Rupiah (The Analysis of Balance Payment Influence on Rupiah’s Exchange 

Rate)”, Jurnal Dinamika Manajemen Vol.1 No.3 ISSN: 2338-123X (2013), h. 225-

229. 
50 Bondan Noviantoro, Emilia, Yohanes Vyn Amzar, “Pengaruh Harga CPO, 

Harga Minyak Mentah Dunia dan Kurs Terhadap Defisit Neraca Transaksi Berjalan 
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Saldo pertukaran tersebut (balance of trade) merupakan 

perbedaan antara jumlah ekspor dan jumlah impor barang 

dan jasa. Saldo barang dan jasa juga termasuk jumlah 

bersih dari pembayaran bunga dan deviden yang 

dibayarkan oleh investor asing dari investasi asing, 

demikian juga dengan transaksi yang dilakukan oleh turis 

asing dan transaksi lainnya. Unsur dari current account 

juga termasuk unilateral transfer yang ada kaitannya 

dengan hadiah dari pemerintah (private gift) dan donasi 

(grant). 

1) Komponen-komponen transaksi berjalan 

Neraca transaksi berjalan dapat dibedakan menjadi tiga 

bagian pokok, yaitu neraca perdagangan (balance of 

trade) serta neraca jasa dan neraca non balas jasa.
51

 

a) Neraca perdagangan dicatat transaksi ekspor dan 

impor barang-barang selama satu periode. Suatu 

negara dikatakan mengalami defisit perdagangan 

apabila nilai ekspor barang lebih kecil daripada nilai 

impor barang. Sebaliknya negara tersebut dikatakan 

mengalami surplus perdagangan bila  nilai ekspor 

barang lebih besar daripada nilai impor. 

b) Neraca jasa mencatat ekspor dan impor jasa selama 

suatu periode tertentu. Impor jasa yang dilakukan 

misalnya penggunaan jasa transportasi negara lain 

untuk mengirim barang atau kegiatan lain. Ekspor 

jasa terjadi bila ada pembelian jasa-jasa dalamnegeri 

oleh pihak asing yang juga dicatat dalam neraca jasa 

adalah pendapatan modal (investment income), yaitu 

pendapatan yang diperoleh karena memiliki aset-aset 

finansial (saham dan obligasi) serta aset fisik 

(properti) di negara lain. Suatu negara mengalami 

                                                                                                                             
Indonesia”, Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.12 No.1 ISSN: 2085-1960  (2017), 
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defisit neraca jasa apabila impor  jasa lebih besar 

daripada ekspornya. Sebaliknya bila ekspor lebih 

besar daripada impor jasa dikatakan mengalami 

surplus neraca jasa. 

c) Neraca non balas jasa (transfer payment) mencatat 

transaksi-transaksi yang bukan sebagai akibat balas 

jasa. 

b. Neraca Transaksi Modal 

Neraca transaksi modal merupakan neraca yang 

mencatat semua transaksi internasional yang melibatkan 

berbagai macam instrumen keuangan. Transaksi tersebut 

dapat terdiri dari investasi internasional, baik untuk jangka 

pendek dan jangka panjang seperti foreign direct 

investment dan pembelian surat berharga, saham yang 

dibeli investor asing (financial account), aset keuangan dan 

liabilitas. 

Transaksi modal terdiri dari dua golongan transaksi 

yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal 

swasta.
52

 

1) Aliran Modal Jangka Panjang 

Aliran modal jangka panjang terdiri dari dua jenis aliran 

modal yaitu aliiran modal resmi dan investasi langsung 

oleh pihak swasta ke negara-negara lain. Aliran modal 

resmi adalah pinjaman dan pembayaran diantara badan-

badan pemerintah disuatu negara dengan negara-negara 

lain. Sedangkan investasi langsung oleh pihak swasta 

ke negara-negara lain adalah penanaman modal lngsung 

atau investasi berupa mendirikan perusahaan-

perusahaan terutama perindustrian. Modal yang 

dibelanjakan diperoleh dari negara asal dari perusahaan 

itu.  
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 27 

2) Modal Swasta  

Modal swasta adalah aliran modal dalam bentuk 

tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan 

cepat ditukarkan kembali pada valuta asing atau valuta 

asalnya. Aliran keuangan ini disebut juga sebagai uang 

panas (hot money) dan dana ini dapat mengalir dari satu 

negara ke negara lain dengan mudah dan dalam waktu 

cepat. Dana tersebut biasanya diinvestasikan di pasar 

uang dan pasar modal agar bisa memperoleh 

keuntungan dari investasi itu.  

3. Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran Asuransi 

Indonesia 

Surplus atau defisit neraca transaksi berjalan adalah 

penggabungan surplus dan defisit neraca perdagangan dengan 

neraca jasa dan non balas jasa. Suatu negara dikatakan 

mengalami surplus neraca transaksi berjalan bila ekspor 

barang dan jasa lebih kecil daripada impor barang dan jasa. 

defisit neraca transaksi berjalan menunjukkan bahwa 

pembayaran-pembayaran jangka pendek suatu negara lebih 

besar daripada penerimaan-penerimaannya. 

Defisit neraca pembayaran asuransi  berarti pembayaran 

keluar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Impor 

melebihi ekspor merupakan salah satu faktor penting yang 

menimbulkan defisit neraca pembayaran asuransi. Terjadinya 

defisit neraca pembayaran asuransi  akan menimbulkan efek 

buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi suatu negara. 

Neraca yang mengalami defisit transaksi berjalan rentan 

terhadap capital outflows dan juga menjadi peminjam netto 

dari negara lain karena negara tersebut membutuhkan modal 

untuk membiayai defisit tersebut.
53
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Surplus neraca pembayaran asuransi berarti penerimaan 

dari luar negeri melebihi pengeluaran ke luar negeri dalam 

bidang asuransi.  Oleh karena itu, neraca diusahakan harus  

seimbang. Jika impor terlalu besar, mengakibatkan devisa 

akan semakin berkurang, nilai tukar rupai terhadap US$ 

(valas) akan melemah. Namun jika ekspor terlalu  besar maka 

devisa akan meningkat, nilai kurs rupiah terhadap US$ (valas) 

akan menguat.
54

  

4. Penyebab Defisit Neraca Pembayaran Asuransi 

Ada tiga persoalan pokok yang dapat menimbulkan 

defisit dalam transaksi berjalan yaitu: neraca perdagangan 

lebih besar dari surplus neraca jasa, defisit neraca jasa lebih 

besar dari surplus neraca perdagangan, defiist neraca 

perdagangan disertai neraca jasa. Tiga persoalan ini 

menunjukkan ringan atau beratnya defisit dalam transaksi 

berjalan. Jika di Indonesia mengalami defisit tergolong pada 

tingkat kedua yaitu defisit neraca jasa lebih besar daripada 

surplus neraca perdagangan.  

Defisit neraca pembayaran asuransi disebabkan oleh 

impor jasa asuransi lebih besar daripada ekspor jasa asuransi. 

Kenaikan defisit terus terjadi karena premi yang dibayarkan 

keluar negeri lebih besar dari klaim dan komisi yang didapat 

dari luar negeri. Dampak defisit neraca pembayaran Indonesia 

terhadap perekonomian domestik adalah memperburuk 

perekonomian negara sehingga ini akan menghambat 

pembangunan Indonesia dan pada akhirnya kesejahteraan 

akan sulit dicapai.
55

  Jika defisit ini tidak segera dikendalikan 

maka perputaran ekonomi juga akan terganggu, dimana 

perusahaan asing bidang asuransi akan semakin menguasai 

industri asuransi Indonesia dan perasuransian Indonesia 

sendiri semakin tersingkirkan. Defisit pembayaran tersebut 

disebabkan oleh ketidakmampuan atau adanya keterbatasan 
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perusahaan reasuransi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan 

permintaan asuransi Indonesia sehingga asuransi Indonesia 

melibatkan asuradur asing dalam mewujudkan kegiatan jasa 

asuransi. Kerugian yang didapat dari efek defisit ini adalah 

manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan jumlah 

finansial yang dibayarkan ke pihak asing sehingga ini akan 

semakin menguntungkan pihak asing sementara Indonesia 

membayar dengan beban tinggi dan mendapatkan return yang 

tidak sesuai.  

5. Teori Defisit Ricardian 

Teori defisit Ricardian pada dasarnya merupakan teori 

Ricardian Equivalence dimana dibanyak studi menunjukkan 

bahwa penggunaan teori ini ditujukan untuk menjelaskan 

hubungan defisit anggaran dengan ekonomi, disebabkan pada 

pembahasan secara komprehensif penggunaan teori defisit 

pembayaran belum semasif teori anggaran sehingga adopsi 

dilakukan dengan harapan bahwa sintesis teori ini dapat 

menghasilkan hubungan yang relevan.
56

 

Defisit transaksi berjalan adalah jumlah ekspor yang 

lebih sedikit dari pada impor. Defisit transaksi berjalan diduga 

mempengaruhi utang luar negeri karena, jika besarnya 

transaksi berjalan melebihi surplus neraca modal akan 

mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BOP), yang berarti 

juga cadangan devisa berkurang, maka suatu negara akan 

kekurangan modal untuk membiayai impor barang-barang 

baru dan untuk kebutuhan kegiatan produksi dalam negeri, 

jika sudah terjadi seperti itu maka dibutuhkanlah modal dari 

luar negeri.
57 

Neraca transaksi berjalan (current account) 

adalah transaksi internasional yang mencangkup transaksi 
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barang dan jasa.
58

  

Neraca transaksi berjalan menjelaskan bahwa apakah 

kombinasi klaim sektor swasta dan pemerintah terhadap aset 

luar negeri naik atau turun. Surplus berarti klaim sektor swasta 

dan pemerintah naik terhadap asset luar negeri begitupun 

sebaliknya. Neraca transaksi berjalan juga mnunjukan berapa 

banyak total tabungan melebihi investasi pemerintah dan 

swasta. Pada posisi BOP (Balance of Payment) yang ideal 

untuk suatu negara adalah bila berada pada posisi surplus atau 

equilibrium yang nilai valasnya relatif tinggi, sedangkan pada 

posisi yang dianggap kurang baik dan selalu diusahan untuk 

perbaikan melalui mekanisme adjustment BOP adalah posisi 

BOP yang defisit dan nilai valas yang relatif rendah.
59

 Dalam 

kenyataan sehari-hari, perdagangan luar negeri disuatu negara 

yang seimbang sangat jarang terjadi. Selisih antara ekspor 

barang dan jasa serta impor barang dan jasa dicatat pada 

sebuah neraca yang disebut neraca transaksi berjalan (current 

account) dengan simbol CA. Secara matematik definisi CA 

adalah 
60

 

CA = EX – IM 

Apabila impor suatu negara melebihi ekspornya maka 

negara itu kita sebut mengalami defisit transaksi berjalan 

(current account deficit). Suatu negara disebut mengalami 

surplus transaksi berjalan (current account surplus) bila 

ekspornya lebih besar dari pada impornya. Neraca transaksi 

berjalan adalah bagian BOP yang memberi gambaran ringkas 

tentang transaksi barang dan jasa yang di produksi selama 

periode setahun atau kurang. Dapat juga dikatakan neraca 

transaksi berjalan adalah bagian dari BOP yang memberi 

gambaran ringkas tentang pembayaran-pembayaran jangka 

pendek.  
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C. Kinerja  Keuangan   

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan suatu hasil posisi 

keuangan dari usaha formal yang telah dilakukan perusahaan 

dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan adalah gambaran 

kondisi keuangan perusahaan pada suatu posisi tertentu yang 

menyangkut aspek penghimpun dan penyaluran dana yang 

biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas 

dan profitabiltas perusahaan. Kinerja keuangan digunakan 

sebagai alat untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dimana seorang analisis keuangan memerlukan 

ukuran tertentu. Ukuran yang seringkali digunakan adalah 

rasio atau indeks yang menunjukkan hubungan antara 

dua/lebih data keuangan. Analisis dan penafsiran berbagai 

rasio akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap 

prestasi dan kondisi keuangan daripada analisis yang hanya 

mengemukakan data laporan keuangan saja. 
61

  kinerja 

keuangan dapat dijadikan parameter keberhasilan dari 

kegiatan organisasi ataupun perusahaan untuk mendapatkan 

laba
62

 dan dapat dijadikan sebagai salah satu hal penting 

dalam mengambil suatu keputusan terbaik dalam suatu 

perusahaan.
63

  

Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sebagai 

suatu ukuran seberapa efisien dan efektif dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan dalam mengelola sumber 

daya keuangan yang ada pada periode tertentu. Penilaian 

kinerja keuangan perusahaan yang telah dilakukan dapat 
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dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau 

kebijakan di masa yang akan datang.
64

  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia kinerja keuangan 

adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan sumberdaya yang dimiliki. Pengukuran kinerja 

digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses 

pegkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, 

mengukur, menginterpresentasi, dan memberi solusi terhadap 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
65

 

2. Rasio Keuangan Asuransi 

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan atau kelemahan perusahaan, informasi ini penting 

bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang 

dicapai dan untuk menyusun rencana perusahaan kedepannya.  

analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan 

interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status 

perusahaan. Ada beberapa rasio keuangan:
66

 

a. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. rasio-rasio ini 

dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal 

kerja yaitu pos-pos asset lancar dan utang lancar.  Rasio 

likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan 

keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkenaan 

dengan kemampuannya untuk mengubah aset lancar 

tertentu menjadi uang kas. Perusahaan harus mengubah 
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aset lancar tertentu menjadi kas untuk membayar 

kewajiban lancarnya. Rasio ini memiliki batas normal 

maksimal 120%. Perhitungan rasio likuiditas aset 

dilakukan dengan rumus: 

                
          

                         
 

b. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur 

efektifitas manajemen yang tercermin pada imbalan dan 

hasil dari investasi. Rasio-rasio lain dapat memberikan 

petunjuk yang digunakan untuk menilai keefektifan dari 

operasi sebuah perusahaan, tetapi rasio profitabilitas akan 

menunjukkan kombinasi dari efek likuiditas, manajemen 

asset dan kewajiban pada hasil operasi perusahaan. Rasio 

ini akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas 

manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi yang 

dilakukan perusahaan. Rasio ini akan memberikan jawaban 

akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. Rasio 

profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi margin laba 

dari aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan. 

Underwriting ratio memiliki batas normal minimal 40%. 

Perhitungan underwriting ratio dihitung dengan rumus:  

                   
                   

                
 

c. Rasio Stabilitas Premi 

Rasio pertumbuhan premi menunjukkan seberapa 

besar kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan 

tahun sebelumnya. Batas normal untuk rasio pertumbuhan 

premi minimal 23%. Apabila peningkatannya terlalu 

rendah tidak mencapai batas normal atau negatif 

dimasukkan ke dalam kelompok “di luar batas normal”. 

Perhitungan rasio pertumbuhan premi dapat dilakukan 

dengan cara: 
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d. Rasio Solvabilitas  

Rasio ini mengukur perbandingan dana yang 

disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam 

perusahaan dari kreditur. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk  memenuhi kewajiban 

finansialnya. Baik jangka panjang maupun jangka 

pendeknya. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dari hutang (pinjaman). Menurut 

Harahap  rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang 

oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan 

pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat 

seberapa besar resiko keuangan perusahaan.
67

   

Berdasarkan beberapa rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan, agar lebih fokus maka 

rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan  dalam 

penelitian ini. Untuk mengukur rasio solvabilitas suatu 

asuransi yaitu menggunakan Risk Based Capital.  

3. Risk Based Capital 

Perhitungan rasio tingkat solvabilitas pada perusahaan 

asuransi syariah dan reasuransi syariah dapat menggunakan 

metode Risk Based Capital (RBC) berdasarkan pada peraturan 

yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu mengacu 

pada angka Statutory Accounting Practice (SAP). SAP 

merupakan prinsip akuntansi asuransi yang mengikuti 

peraturan/pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh 
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pemerintah.
68

 Dimana, semakin besar tingkat rasio RBC suatu 

perusahaan asuransi dari ketentuan pemerintah maka semakin 

sehat kondisi finansial perusahaan tersebut. Secara umum, 

bahwa perusahaan asuransi syariah harus menjaga rasio 

tingkat solvabilitasnya dan wajib melaporkan perhitungannya 

dengan menggunakan metode Risk Based Capital (RBC) dari 

dana tabarru’.
 69 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 11/PMK.010-2011 Tentang Kesehatan Keuangan 

Usaha Asuransi dengan Prinsip Syariah menyatakan bahwa 

setiap perusahaan asuransi syariah wajib menjaga 

solvabilitasnya baik dana tabarru’ maupun dana perusahaan. 

Tingkat solvabilitas merupakan selisih antara jumlah 

kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban. Jumlah tingkat 

solvabilitas tersebut sekurang-kurangnya harus sebesar dana 

yang cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban.  Pentingnya ukuran 

RBC ini bagi perusahaan asuransi dapat dijadikan sebagai 

salah satu alat promosi perusahaan untuk membentuk brand 

image masyarakat bahwa perusahaan yang ditawarkan sehat 

dan bisa menjanjikan.  RBC merupakan cara menuju 

pengembangan suatu sistem pengawasan keuangan 

perusahaan asuransi yang lebih sehat dengan berbasis risiko, 

idealnya perusahaan asuransi yang dikategorikan sehat juga 

berpengaruh pada perolehan profitnya
70

 dan perusahaan akan 

mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya 
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sebagai keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh 

perusahaan. Tinggi rendahnya solvabilitas dana tabbaru’ 

bergantung pada manajemen yang baik. 
71

 

Berdasarkan keputusan menteri keuangan (KMK) No. 

424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Risk Based Capital atau 

dikenal juga dengan batas tingkat solvabilitas merupakan 

salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi. 

Hasil Risk Based Capital dapat digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan asuransi. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa efisien 

dan efektif dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan 

dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada pada 

periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang 

telah dilakukan dapat dijadikan sebagai dasar membuat 

keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang.
72 

Risk Based Capital adalah suatu jumlah minimum 

tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar sejumlah dan 

yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan 

kekayaan dan kewajiban. Secara sederhana, RBC adalah rasio 

modal perusahaan asuransi dibandingkan dengan nilai risiko 

yang dihadapinya. Secara umum Risk Based Capital (RBC) 

adalah suatu ukuran yang memberikan informasi tentang 

tingkat keamaanan financial atau kesehatan suatu perusahaan 

asuransi. Semakin besar rasio kesehatan RBC sebuah 

perusahaan asuransi maka semakin sehat kondisi financial 

perusahaan tersebut.
73
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Tingkat solvabilitas sebuah perusahaan asuransi 

menjadi cermin seberapa mampu perusahaan tersebut 

memenuhi kewajibannya (jangka pendek dan jangka panjang) 

agar operasional perusahaan dimasa depan tidak terganggu.
74

 

Standar pengukuran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 

peraturan menteri keuangan No. 53/PMK.010/2012 Tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi menyebutkan perusahaan asuransi wajib 

memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% serta 

menetapkan tingkat solvabilitas yang harus dicapai paling 

rendah 120% setiap tahun.
75

 

Risk Based Capital diperlukan sebagai pegangan bagi 

para nasabah untuk menganalisa apakah perusahaan memiliki 

cukup modal atau tidak jika seorang atau sekelompok orang 

membeli polis dari perusahaan tersebut. Hasil analisis rasio 

keuangan dan Risk Based Capital dapat digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi.
76

  Terkadang 

ukuran Risk Based Capital yang telah memenuhi standarnya 

sering dijadikan salah satu alat promosi untuk menarik minat 

masyarakat agar membeli polisnya.
77

 sehingga alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel Risk Based Capital 

(RBC) secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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D. Total Aset 

Aset merupakan aktiva atau kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan 

untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.
78

 

Semakin besar aset, diharapkan hasil operasional yang dihasilkan 

oleh perusahaan juga semakin besar. Peningkatan aset yang 

diiringi dengan meningkatnya hasil operasional perusahaan akan 

menambah kepercayaan dari pihak eksternal perusahaan.
79

 

Perusahaan yang lebih besar akan memiliki kemampuan 

dan sumber daya yang lebih besar untuk mempekerjakan 

karyawan berbakat, sehingga meningkatkan kinerja bisnis. 

perusahaan yang lebih besar cenderung tumbuh lebih cepat 

daripada yang lebih kecil karena perusahaan besar menikmati 

ekonominya dengan skala tingkat keuntungan yang lebih tinggi. 

Selain itu, perusahaan yang lebih besar memiliki kapasitas yang 

lebih besar untuk menghadapi fluktuasi pasar yang tidak pasti dan 

kemampuan yang lebih besar untuk merekrut karyawan dengan 

pengetahuan profesional daripada perusahaan kecil. Perusahaan 

yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar 

dalam menyerap ketidakpastian pasar, sehingga mampu 

berkinerja lebih baik daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar 

juga cenderung tumbuh lebih cepat daripada perusahaan kecil 

karena perusahaan besar lebih baik dalam mengelola skala 

ekonomi dalam transaksi bisnis dalam hal biaya tenaga kerja dan 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan yang lebih 

besar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merekrut 

karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan profesional 

daripada perusahaan kecil.
80
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Perusahaan asuransi yang lebih kecil mendapatkan lebih 

banyak pangsa pasar produk setelah membeli reasuransi, 

dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang lebih besar. 

Pengamatan ini dapat memberikan perusahaan asuransi yang 

lebih kecil lebih banyak intensif untuk membeli lebih banyak 

reasuransi. Perusahaan besar berurusan dengan pedagang besar. 

Jika ada kerugian tak terduga yang terjadi, perusahaan akan 

menderita kerugian besar. Perusahaan asuransi dengan 

solvabilitas yan glebih tinggi cenderung membeli lebih banyak 

reasuransi, dan asuransi dengan ketergantungan reasuransi yang 

lebih tinggi cenderung memiliki tingkat solvabilitas yang lebih 

tinggi.
81

 

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokkan suatu 

perusahaan dengan melihat besaran skala yang dimilki oleh 

perusahaan itu sendiri, misalnya ukuran perusahaan dengan skala 

yang besar, sedang, dan kecil. Skala ini digunakan sebagai 

gambaran besar kecilnya ukuran perusahaan atas dasar 

pengukuran total aset perusahan.
82

 Perusahaan besar dapat 

memanfaatkan skala ekonomi dan ruang lingkup. Asuransi besar 

memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani pasar yang 

yang merugikan fluktuasi perusahaan asuransi kecil. Aset tetap 

dalam jumlah yang besar akan meningkatkan kinerja keuangan. 

Dengan kepemilikan aset tetap dalam jumlah yang banyak akan 

lebih menguntungkan perusahaan asuransi dibandingkan dengan 

kepemilikan aset yang lebih sedikit.
83

 sehingga alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur variabel total aset reasuransi syariah 

secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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E. Reasuransi Syariah  

1. Pengertian  Reasuransi Syariah 

Umumnya pengelolaan risiko pada perusahaan asuransi 

dikelola dengan cara membagi risiko, yaitu 

mempertanggungjawabkan kembali risiko yang tidak mungkin 

mereka tanggung sendiri kepada perusahaan asuransi yang 

lain sebagai penanggung ulang, yang disebut reasuransi. 

Selain itu kestabilan dan keuangan suatu perusahaan asuransi 

tidak cukup untuk mengatasi klaim di hari yang akan datang 

yang datang secara tiba-tiba misalnya bencana alam seperti: 

banjir, gempa bumi, letusan gunung merapi, maupun 

penyebaran penyakit mematikan yang bisa datang tidak 

terduga. Untuk itu dibutuhkan sistem yang mengontrol laju 

klaim yang terjadi salah satunya penyebaran risiko (risk 

sharring) melalui reasuransi.
84

 

Dengan demikian reasuransi dapat diartikan sebagai 

perusahaan asuransi yang menerima pertanggungan ulang dari 

perusahaan asuransi atas sebagian atau keseluruhan risiko 

yang telah atau tidak dapat ditanggung kembali oleh 

perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menerima 

pemindahan risiko dari perusahaan asuransi yang menutup 

secara langsung risiko tertentu dimana nilai pertanggungan 

tersebut telah melampaui kemampuannya menerima risiko.
85

 

Retakaful adalah suatu proses saling menanggung 

antara pemberi sesi (ceding company) dengan penanggung 

ulang (reasuradur) dimana ada proses suka sama suka (saling 

menyepakati) risiko dan persyaratannya yang ditetapkan 

didalam akad. dalam operasionalnya, menggunakan prinsip 

syariah terbebas dari praktek riba, gharar dan maysir. 

Reasuransi syariah merupakan pengembangan dari industri 
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asuransi syariah yang memiliki tujuan yang sama dengan 

asuransi syariah yaitu untuk menciptakan kerjasama yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, 

dimana satu pihak bertindak sebagai penanggung beban 

kerugian (insurer) yang memungkinkan akan menimpa pihak 

yang tertanggung (insured/policy holder), polis sebagai 

tertanggung atas risiko akan memperhatikan jasa asuransi 

yang menawarkan tidak hanya jasa jaminan atas jasa atau 

barang tertentu namun juga memperhatikan unsur taawun 

sebagai wujud empati dan tanggungjawab sosial keagamaan 

antar manusia.
86

 

Pihak insurer dalam konteks asuransi syariah adalah 

perusahaan asuransi syariah itu sendiri, sedangkan pihak 

insured adalah individu pemegang polis. Dalam konteks 

reasuransi syariah, pihak insurer adalah perusahaan reasuransi 

syariah sedangkan pihak insured adalah perusahaan asuransi 

syariah. Prinsip reasuransi syariah adalah saling membantu 

sesama atau persaudaraan di muka hukum sehingga dapat 

memberikan manfaat untuk umat (maslahat).
87

 

2. Dasar Hukum Asuransi  Syariah 

Menurut fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 

Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa asuransi 

hukumnya mubah  karena tidak ada nash al-Quran dan al-

Hadist yang melarang asuransi, dalam kegiatan asuransi 

terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, asuransi 

juga menguntungkan kedua belah pihak, asuransi 

mengandung kepentingan umum yang didasarkan pada tolong 

menolong. Hal ini juga tercantum dalam al-Quran surah Al-

Madah ayat 2 yang berbunyi: 
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  ...                 

                 

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Berdasarkan atas Tafsir Ibnu Katsir bahwa maknanya 

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk 

senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebajikan, itulah 

yang disebut dengan al-birru (kebajikan), serta meninggalkan 

segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan at-

taqwa. Allah SWT melarang mereka tolong menolong dalam 

hal kebathilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang 

haram. Ibnu Jarir berkata: “Al-itsmu (dosa) berarti 

meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk 

mengerjakannya, sedangkan al’udwan (permusuhan) berarti 

melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan 

agama dan melanggar apa yang telah diwajibkan-Nya kepada 

kalian dan kepada orang lain”.
88

 

Imam Ahmad berkata, dari Anas bin Malik, Rasulallah 

SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu, baik yang dalam 

keadaan berbuat dhalim atau didhalimi”. Ditanyakan, “Ya 

Rasulallah, aku akan menolong orang yang didhalimi, lalu 

bagaimana aku akan menolongnya jika ia dalam keadaan 

berbuat dhalim?” Beliau menjawab: “Menghindarkan dan 

melarangnya dari kedhaliman, itulah bentuk pertolongan 

baginya”. (Hadist  yang senada juga diriwayatkan oleh al-

Bukhari sendiri dari Husyaim. Muslim juga mengeluarkannya 

dari Anas).
89
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Imam Ahmad berkata, dari salah seorang Shaykh dari 

kalangan dari kalangan sahabat Nabi SAW beliau bersabda: 

“Orang mukmin yang bergaul dengan manusia lainnya dan 

bersabar atas tindakan yang menyakitkan diri mereka adalah 

lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan 

manusia dan bersabar atas apa yangmenyakitkan dari 

mereka”. (demikian hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi 

dari hadist Syu’bah dari Ibnu Majah, melalui jalan Ishaq dan 

Yusuf Keduanya dari al-A’masy).
90

 

Sehubungan dengan itu, Ibnu Katsir katakan bahwa 

didalam hadist shahih disebutkan: “Barangsiapa yang 

menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala 

yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari 

kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang 

mengikuti petunjuk itu) sedikitpun. Barangsiapa menyeru 

pada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang 

dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, 

dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa 

mereka (orang-orang yang mengikutinya)”. (diriwayatkan 

oleh Abu Dawud dalam kitabnya, Sunan Abi Dawud bab “as-

Sunnah”). 
91

 

Berdasarkan penjelasan tafsir ayat diatas bahwa dalam 

melakukan perbuatan baik harus merealisasikan prinsip 

kekeluargaan dan kebersamaan tersebut maka dibutuhkan 

adanya kerja sama, tolong menolong, dan saling menjamin di 

antara umat manusia. Dengan demikian, aktivitas hubungan 

manusia dengan manusia atau habluminannas didasarkan 

prinsip sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang 

bermanfaat bagi semua makhluk ciptaan Tuhan (manusia dan 

lingkungan). Menjalin persaudaraan sesama umat manusia 

memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia 

tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena 
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itu, dalam menjalani kehidupan ini diperlukan kerja sama 

antar umat manusia.
92

 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
93

  

Pertama : Ketentuan Umum 

a.  Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) 

adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di 

antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam 

bentuk aset dan /atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 

b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada 

point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), 

maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah 

(suap), barang haram dan maksiat. 

c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan 

untuk tujuan komersial. 

d. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan 

dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan 

semata untuk tujuan komersial. 

e. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk 

memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi 

sesuai dengan kesepakatan dalam akad 

f.  Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan 

oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam 

akad. 

Kedua :  Akad dalam Asuransi 

a.  Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan 

terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'. 
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b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

mudharabah Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah. 

c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 

1.  hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 

2.  cara dan waktu pembayaran premi; 

3. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-

syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 

yang diakadkan. 

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & 

Tabarru’ 

a.  Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak 

sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak 

sebagai shahibul mal (pemegang polis); 

b. Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah 

yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang 

terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai 

pengelola dana hibah. 

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’ 

a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' 

bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan 

haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang 

belum menunaikan kewajibannya. 

b. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad 

tijarah. 

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya 

a.  Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi  

kerugian dan asuransi jiwa. 

b.  Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah 

mudharabah dan hibah. 
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Keenam : Premi 

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan 

jenis akad tabarru'. 

b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi 

syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel 

mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk 

asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan 

unsur riba dalam penghitungannya. 

c. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat 

diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan 

kepada peserta. 

d.  Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat 

diinvestasikan. 

Ketujuh : Klaim 

a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada 

awal perjanjian. 

b.  Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi 

yang dibayarkan. 

c.  Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak 

peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk 

memenuhinya. 

4. Kepatuhan Syariah 

Bagi Muslim, kepatuhan syariah dalam bisnis adalah 

kebutuhan spiritual untuk memurnikan pendapatan yang 

diperoleh dan pengeluaran yang dikeluarkan. Ketidakpatuhan 

berdampak buruk pada pendapatan lembaga karena 

pendapatan yang diperoleh dari yang melanggar hukum 

transaksi harus diberikan sebagai sumbangan atau amal. 

Kepatuhan syariah mencerminkan faktor kemurnian transaksi 

dan dengan demikian, memungkinkan umat Islam untuk 
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memenuhi kewajiban agama mereka dengan memilih takaful 

sebagai produk asuransi pilihan atau alternatif mereka.
94

  

Salah satu aspek hukum industri keuangan syariah 

adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (sharia 

compliance).  Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang 

harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
95

 Kepatuhan 

syariah merupakan bagian penting bagi industri keuangan 

syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun 

operasionalnya. Hal ini didukung dengan mengharuskan 

keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap 

institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad 

apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ada didalam syariah. Selama kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah merupakan keharusan bagi industri keuangan 

syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. 
96

 

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting 

dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan 

penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (sharia 

compliance). Melalui pengawasan tersebut maka DPS 

diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi 

dalam pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah 

ditetapkan dan adakah  penyimpangan yang terjadi dalam 

mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan 

syariah atas prinsip-prinsip syariah. keberadaan dari Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) diharapkan dapat memfokuskan diri 

dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan 
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syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional 

yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalam koridor 

syariah.
97

 

5. Indikator Ketaatan Syariah  

Boulanouar dan Alqahtani  tentang kepatuhan syariah 

yang menunjukkan bahwa pengukuran kepatuhan di lembaga 

perasuransian dapat menggunakan variabel dummy dimana 

menurut penelitiannya bahwa variabel dummy sama dengan 1 

jika perusahaan mematuhi Syariah atau 0 jika tidak sesuai 

dengan aturan syariah.
98

 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah maka 

standar kepatuhan telah diterapkan berdasarkan surat edaran 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  bahwa informasi yang perlu 

diungkap dalam kepatuhan reasuransi syariah berdasarkan 

pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.05/ 

2014 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah kinerja 

dari pelaksanaan fungsi kepatuhan dimana pelaksanaan 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

meliputi:
99

  

a. Adanya anggota direksi yang membahkan fungsi dan 

kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung 

jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan; 
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