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ABSTRAK 

 
 

ANALISIS PENGARUH LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP 

PROFITABILITAS  PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG 

TERDAFTAR DI BEI 

 
Oleh 

 

Kautsar Tanjung 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan atau pengaruh   

Leverage Keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan-perusahaan asuransi 

jiwa yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah pengukuran 

rasio yang terdiri dari Leverage keuangan dengan menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER), rasio profitabilitas dengan  menggunakan Return on Equity (ROE), 

analisis linier berganda, analisis Regresi dengan Dummy Variable, determinasi, 

analisis uji f dan analisis uji-t . 

 

Hasil dari penlitian ini menunjukkan bahwa selama Periode 2010-2014, tingkat 

Leverage keuangan dan profitabilitas beberapa sampel perusahaan mengalami 

fluktuasi. Dalam analisis regresi linier berganda yang dilakukan diperoleh hasil 

bahwa tidak  terdapat pengaruh yang positif antara Leverage keuangan terhadap 

profitabilitas perusahaan dan terdapat perbedaan yang positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan milik swasta dan milik lainnya, dan disarankan 

perusahaan perlu mempertimbangkan keefektifitasan dan efesiensi dari hutang 

dalam menghasilkan profit bagi perusahaan. 

 

Kata kunci :  Leverage , Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), 

Dummy Variable 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE 

AGAINST PROFITABILITY ON LIFE INSURANCE 

COMPANIES LISTED ON BEI 

 

 
By 

 

Kautsar Tanjung 

 
 

 This study aims to determine how the relevance or  influence of Financial 

Leverage on profitability at life insurance companies listed on the Stock 

Exchange. The analytical method used is a ratio measurement consisting of 

financial leverage by using Debt to Equity Ratio (DER), profitability ratio by 

using Return on Equity (ROE), Multiple linear analysis, Regression analysis with 

Dummy Variable, determination, f-test analysis and t-test analysis.  

 

The results of this study indicate that during the Period 2010-2014, the level of 

financial leverage and profitability of several sample companies fluctuated. In 

multiple linear regression analysis conducted results obtained that there is no 

positive influence between financial leverage to corporate profitability and there 

is a positive and significant difference to the profitability of private-owned 

companies and other property, and suggested the company needs to consider the 

effectiveness and efficiency of the debt in generating profit for the company. 

 

 

Key Word :   Leverage , Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), 

Dummy Variable 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 

 

( Skripsi) 

 

  

 

 

 

Oleh  

Nama    : Kautsar Tanjung 

NPM   : 1211011080 

Pembimbing I  : Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si. 



5 
 

Pembimbing II : Muslimin, S.E., M.Si 
 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 
RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Teluk Betung, Bandar Lampung tanggal 11 September 1994, 

sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim Ali dan Ibu 

Rosmaniar. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Taman Kanak-kanak di TK 

Islamiyah pada tahun 2005, Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 

2 Talang Bandar Lampung, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Bandar 

Lampung diselesaikan pada tahun 2010. SMAN 4 Bandar Lampung, diselesaikan 

pada tahun 2012.  

 

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung. Pada Tahun 2012 penulis mengikuti kegiatan 

organisasi kampus yaitu HMJ Menejemen (Himpunan Mahasiswa Menejemen). 

Pada tahun 2016 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN 

Tematik) yang menjadi program Intrakulikuler di Universitas Lampung, yang 

bertempat di Desa Labuhan Makmur , Kab. Mesuji Lampung. KKN ini 

berlangsung  selama dua  bulan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 
MOTTO 

 

 

 

“Permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan janganlah menakut-

nakuti (Mutafaq’laih)”. 

( Anas RA, Nabi Saw) 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 

(Andrew Jackson) 

 

 

 

Bermimpi Dengan Mata Terbuka. 

 

(Kautsar Tanjung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 
PERSEMBAHAN 

 

 

 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang Maha 

Kuasa dan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Kupersembahkan Karya ini 

kepada :  

 

Kedua orangtuaku Tersayang, Bapakku Ibrahim Ali (Alm) dan Ibuku Rosmaniar, 

 Terima Kasih telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi, 

semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku. 

 

Untuk  Adik dan Kakakku terkasih Ira Ocktavia Safitri dan Azalia Duhita  

Terima Kasih selama ini selalu menemani, memberikan semangat, dan dukungan, 

semoga saya bisa menjadi panutan yang baik dan membanggakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SANWACANA 

 

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 

Jurusan Manajemen FEB Unila. Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Leverage 

Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.  

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari  

peranan dan bantuan banyak pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1.  Bapak  Prof. Dr.  Satria  Bangsawan,  S.E.,  M.Si.,  selaku  Dekan  FEB 

Universitas Lampung. 

2. Ibu  Dr.R.R.Erlina,  S.E.,  M.Si,  selaku  Ketua  Jurusan  Manajemen  FEB  

Universitas  Lampung . 

3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M., selaku Sekertaris Jurusan sekaligus Pembimbing 

Akademik yang turut serta memberikan saran dan kritik hingga skripsi ini 

dapat selesai. 



12 
 

4. Bapak Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si. selaku  Pembimbing  I  yang  telah 

memberikan bimbingan, ilmu, dan motivasi hingga skripsi ini Hingga selesai. 

5.  Bapak Muslimin, S.E., M.Si., selaku  Pembimbing  II   yang     telah  

memberikan bimbingan  dan  sumbangan  pemikiran dalam    penyusunan  

skripsi  ini  hingga skripsi ini dapat selesai. 

 

6.  Bapak Hidayat Wiweko., S.E., M.Si. selaku Penguji Utama yang memberikan 

kritikan   dan saran untuk kemajuanku di masa depan. 

7.  Para  Dosen  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Lampung  yang 

telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama hampir 4 

tahun peneliti menuntut ilmu di Unila, serta seluruh staff  Fakultas dan Jurusan 

Manajemen Universitas Lampung. 

8.  Kepada  sahabat-sahabat  terbaikku  sejak  awal  duduk dibangku  perkuliahan,  

khususnya Puput Handayani., S.E.,  Ikke Nurjanah., S.E.,  Selvi Eliandita, Sri 

Mentari, Wenika Anisa Putri., S.E., Zenicko Hasabi., S.E.,  yang  telah  banyak  

membantu  dalam  memotivasi  dan  memberikan banyak pengalaman yang 

tidak akan terlupakan dan  kepada sahabatku sejak dulu hingga sekarang , 

Calvin Ramadhan, Aldian Sakti , Ade Fahriz , Arif Filhayat , Reza Fahlepi , 

Rio Bona , M. Effendi, Arga Dinata , Adriyan Cindo dan teman-teman  lainnya  

yang  tidak  bisa  disebutkan  satu  persatu,  terima  kasih  dan semoga kita 

sukses di kemudian hari, Amin. 

9. Semua pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir 

kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan 



13 
 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang luar biasa ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 

Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindunganya kepada 

kita semua. Akhir kata penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam 

skripsi ini. Semoga bermanfaat. 

 

Bandar Lampung, 31 Mei 2017 

Penulis, 

 

 

Kautsar Tanjung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

         Halaman 

COVER 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  i 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  ii 

DAFTAR TABEL  ...........................................................................................  iii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................    iv 

 

I. PENDAHULUAN  ................................................................................    1 

          A. Latar Belakang  ...............................................................................    1 

            B. Rumusan Masalah Penelitian  .........................................................  10 

            C. Tujuan Penelitian .............................................................................  11 

            D. Manfaat Penelitian ..........................................................................  11 

  

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS ......  13 

            A. Kinerja Keuangan ............................................................................   13 

            1. Pengertian Kinerja Keuangan ......................................................  13 

            2. Pengukuran Kinerja Keuangan ...................................................  13 

     a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan.. ...........................  14 

     b. Analisis Tren.. ........................................................................  14 

     c. Analisis Peraentase per Kompoen.. ........................................  14 

     d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja.. ...................  14 

     e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas.. .................................  14 

     f. Analisis Rasio Keuangan.. ......................................................  14 

     g. Analisis Perubahan Laba Kotor.. ............................................  15 

     h. Anlisis Break Even.. ...............................................................  15 

           B. Analisis Rasio Keuangan ..................................................................  15 

        1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan.. ........................................  15 

             2. Jenis-jenis Rasio Keuangan .......................................................  15 

     a. Rasio-rasio Neraca.. ................................................................  16 

     b. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi.. ...........................................  16 

     c. Rasio-rasio antar Laporan.. .....................................................  16 

C. Leverage ..........................................................................................  16 

                1.  Pembagian Leverage.. .................................................................  17 

     a. Leverage Operasi.. ..................................................................  17 

     b. Leverage Keuangan.. ..............................................................  18 

D. Profitabilitas ....................................................................................  19 

                1.  Jenis Profitabilitas.. .....................................................................  20 



15 
 

  a. ROE ( Return on Equity ).. ...................................................  20 

  b. ROA ( Return On Asset ).. ....................................................  21   

E . Penelitian Terdahulu .......................................................................  21 

F . Kerangka Pemikiran ........................................................................  23   

           G . Hipotesis ..........................................................................................  24 

  

III. METODE PENELITIAN ....................................................................  25 

          A. Objek Penelitian   ............................................................................  25 

      1.  Populasi Dan Sampel   .............................................................  25 

2.  Proses Pemilihan Sampel  .. .....................................................  25 

   B. Jenis dan Sumber Data ....................................................................  26 

 1.  Jenis Data .................................................................................  26 

   a. Data kuantitatif.. ...................................................................  26 

   b. Data kualitatif.. ....................................................................  27   

2.  Sumber Data.. ...........................................................................  27 

3.  Metode Pengumpulan Data.. ....................................................  27 

            C. Alat Analisis ....................................................................................  27 

      1.  Analisis Regresi Linier Berganda dengan Dummy Varibel ....  27 

2.  Analisis Deskriptif....................................................................  28 

          D. Penetapan Tingkat Signifikansi atau Taraf Nyata ..........................  29 

          E. Uji F .................................................................................................   30 

          F. Uji t ..................................................................................................   30 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................  31 

          A. Analisis Kinerja Laverage ..............................................................  31 

1. Perusahaan Asuransi Bina Dana Arta Tbk ................................  32 

2. Perusahaan Asuransi  Jiwasraya Tbk ..........................................  34 

3. Perusahaan Asuransi Multhi Artha Guna Tbk ..........................  36 

4. Perusahaan Asuransi Bintang Tbk ............................................  38 

5. Perusahaan Asuransi Dayin Mitra Tbk .....................................  40 

6. Perusahaan Asuransi  Jasa TaniaTbk ..........................................  41 

             7. Perusahaan Reasuransi  Umum  Indonesia Tbk.........................  43 

             8. Perusahaan Lippo General Insurance ........................................  45 

             9. Perusahaan Maskapai Reasuransi Indonesia .............................  47 

           10. Perusahaan Panin Insurance Tbk ..............................................  49 

           11. Perusahaan Panin Financial Tbk ...............................................  51 

  B. Analisis Kinerja Profitabilitas .........................................................  54 

  1. Perusahaan Asuransi Bina Dana Arta Tbk ...............................  55 

  2. Perusahaan Asuransi  Jiwasraya Tbk .........................................  57 

  3. Perusahaan Asuransi Multhi Artha Guna Tbk .........................  58 

  4. Perusahaan Asuransi Bintang Tbk ...........................................  60 

  5. Perusahaan Asuransi Dayin Mitra Tbk ....................................  62 

  6. Perusahaan Asuransi  Jasa TaniaTbk .........................................  63 

  7. Perusahaan Reasuransi  Umum  Indonesia Tbk ........................  65 

  8. Perusahaan Lippo General Insurance .......................................  66 

  9. Perusahaan Maskapai Reasuransi Indonesia ............................  68 

  10. Perusahaan Panin Insurance Tbk ..............................................  69 

  11. Perusahaan Panin Financial Tbk ...............................................  71 



16 
 

 C. Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Dummy Variabel ........  73 

             D. Pengujian Hipotesis ........................................................................  75 

             Koefisien Determinasi (R2) ............................................................  75 

 E. Uji F ................................................................................................  76 

             F. Uji t .................................................................................................  77 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN .................................................................  79 

         A. Simpulan ..........................................................................................  79 

 B. Saran ................................................................................................  81 

 1. Bagi Perusahaan ........................................................................  81 

 2. Bagi Peneliti Selanjutnya ..........................................................  81 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

 

1. Nama Emiten Asuransi Pada Bursa Efek Indonesia ...................................... 6 

2. Data Hutang Satu Sampel Penelitian Selama 4 tahun ......................................... 7 

3. Profitabilitas Panin Financial Tbk Selama 4 Tahun ............................................. 9 

4. Sampel Penelitian ........................................................................................  26 

5. Analisis Deskriptif ......................................................................................  29 

6. Besaran DER dari 11 Perusahaan Dari Tahun 2010-2014 ..........................  31 

7. Perhitungan ROE dari 11 perusahaan dari tahun 2010-2014 ....................... 54 

8. Analisis Regresi Linier Berganda dengan Dummy Variable ......................  73 

9. Hasil Perhitungan Regresi dengan Dummy Variable untuk Kepemilikan 

Perusahaan Pemerintah dan Lainnya ..........................................................  74 

10. Hasil perhitungan sumbangan DER Terhadap ROE ...................................  76 

11. Hasil Uji ANOVA .......................................................................................  77 

12. Hasil Uji t ....................................................................................................  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar Halaman 

 

1. Kerangka Pemikiran .......................................................................................  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

  

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran             
 

1. Sampel Penelitian                                                                                          L-1 

2. Perhitungan DER  11 Perusahaan dari tahun 2010-2014                              L-2 

3. Perhitungan ROE  11 Perusahaan dari tahun 2010-2014                              L-3 

4. Perhitungan menggunakan SPSS 20.00                                                        L-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 
    

 

 

I.Pendahuluan 

 

 

 

A. Latar belakang 

 

Asuransi adalah sistem atau bisnis yang memberikan perlindungan finansial, 

(atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain 

sebagainya, dengan cara membayar premi secara teratur. Asuransi dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 1992 mendefinisikan asuransi sebagai “perjanjian antara dua 

pihak, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, 

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian atas kerugian 

yang dialami pihak tertanggung”. Perusahaan yang menyalurkan risiko 

disebut "penanggung",  dan pihak yang menerima risiko disebut “tertanggung". 

Biaya yang dibayar oleh “tertanggung” kepada pihak “penanggung” untuk resiko 

yang ditimbulkan disebut dengan “premi”. Ini biasanya ditentukan oleh 

"penanggung" untuk dana yang bisa diklaim di masa depan, biaya administratif, 

dan keuntungan. 

 Penanggung menggunakan ilmu aktuaria untuk menghitung risiko yang 

mereka perkirakan. Ilmu aktuaria menggunakan ilmu matematika, terutama 

statistika dan probabilitas, yang dapat digunakan untuk melindungi resiko dan 

memperkirakan klaim di kemudian hari dengan ketepatan yang dapat diandalkan. 

Perusahaan asuransi juga mendapatkan keuntungan investasi. Ini diperoleh dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Administratif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keuntungan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilmu_aktuaria&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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investasi premi yang diterima perusahaan asuransi sampai mereka harus 

membayar klaim. Perusahaan asuransi mengalami perkembangan yang cepat dan 

semakin baik setiap harinya, dan dari investasi premi, perusahaan asuransi dapat 

memperluas dan memajukan bisnis perusahaan, dan dapat menunjukan 

perkembangan perusahaan asuransi yang signifikan dari waktu ke waktu. 

Perkembangan perusahaan asuransi   masih   jauh   dari   harapan,   akan   

tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dinilai kian meningkat. 

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia 

menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi 

menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang 

mana semakin hari semakin banyak nasabah yang mengunakan layanan asuransi 

di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah 

perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri 

mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna 

asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri 

bagi perusahaan  yang menyediakan layanan asuransi dan akan semakin luas pasar 

yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka 

miliki. 

 Seperti yang dapat dilansir di berita online kompas.com, menurut Kepala 

Departemen Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Nini 

Sumohandoyo, pertumbuhan tertanggung individu sebesar 13,8 persen 

meningkat menjadi 15,5 juta orang di akhir 2014,  dibanding tahun  2013  

sebesar 13,62  juta orang,
 

peningkatan ini adalah pertanda baik bagi bisnis 

asuransi bahwa, masyarakat menyadari pentingnya asuransi tidak hanya sebagai 
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suatu investasi namun juga sebagai kebutuhan jangka panjang. Berdasarkan data 

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

industri perasuransian di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam 

mendukung terjadinya proses pembangunan nasional. Hal ini dilihat atas 

kontribusi perusahaan asuransi dalam memupuk dana jangka panjang dalam 

jumlah yang besar, yang kemudian digunakan sebagai dana dalam pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Pada layanan yang diberikan oleh perusahaan 

asuransi, masyarakat juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan 

atas berbagai resiko dan juga kerugian yang bisa saja menimpa mereka sewaktu-

waktu, terutama di saat mereka sedang menjalankan usahanya. Hal ini 

menunjukkan betapa perkembangan asuransi juga memiliki peran yang cukup 

besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terjadi belakangan 

ini. Namun tidak semua perusahaan asuransi dapat berkembang dengan cepat dan 

bertahan dengan jangka waktu yang lama tanpa menghadapi Problem di dalam 

perusahaan itu sendiri. 

Problem yang sering di hadapi perusahaan asuransi seperti Problem 

Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Penyebab terjadinya Problem PKU yaitu 

karena perusahaan asuransi tidak bisa memenuhi modal minimal. PKU 

menjadikan perusahaan tidak boleh mencari nasabah baru. Perusahaan harus 

tetap melayani nasabah yang ingin mencairkan klaim atau menarik polisnya. 

Sesuai dengan prosedur yang ada, bila sebuah perusahaan asuransi memiliki 

persoalan kesehatan keuangan, regulator memberikan kesempatan untuk 

menyehatkan keuangannya. Perusahaan diberi kesempatan selama 3 bulan 

mencari investor baru, apabila tidak membuahkan hasil, perusahaan tersebut 
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diberi sanksi surat peringatan, hingga akhirnya dikenakan sanksi pembatasan 

kegiatan usaha (PKU). Langkah terakhir apabila berbagai kesempatan yang telah 

diberikan OJK kepada perusahaan gagal, maka OJK akan melakukan pencabutan 

izin usaha perasuransian. Meski izin usaha sudah dicabut, perusahaan yang 

bermasalah tersebut masih memiliki kewajiban bertanggung jawab kepada 

pemegang polis. Dalam konteks perlindungan konsumen maupun masyarakat 

secara luas, sangat mendukung langkah OJK untuk menangani perusahaan 

asuransi yang bermasalah dan tidak hanya tegas, tetapi juga perlu transparan. 

Transparansi yang dilakukan OJK dalam menangani perusahaan yang bermasalah 

perlu diapresiasi sehingga nasabah maupun masyarakat luas bisa segera 

mewaspadai dan terhindar dari kerugian yang lebih besar, agar tidak seperti pada 

masa lalu, otoritas yang menangani industri asuransi kadangkala tertutup dalam 

menangani persoalan perusahaan asuransi yang bermasalah.  

Langkah-langkah penanganan perusahaan asuransi bermasalah dalam UU 

No.2/1992 sangat tegas justru sering kali terkesan lamban dalam 

implementasinya. Akibatnya, nasabah dan masyarakat luas sering kali tidak 

mengerti bila sebuah perusahaan asuransi ternyata tidak sehat. Ketidaktahuan 

masyarakat  itu dimanfaatkan perusahaan asuransi tidak sehat untuk terus menjual 

produknya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dalam kasus-kasus seperti itu, 

saat sebuah perusahaan asuransi tidak sehat dicabut izinnya, sering kali kerugian 

yang ditanggung  nasabah pun tidak tergantikan.  

Aset perusahaan minus, sementara kewajiban sangat besar. Akibatnya, 

nasabah pun hanya tinggal memiliki secarik kertas polis yang tidak ada artinya 

lagi. Dalam konteks itulah OJK perlu tegas dan transparan. Jadi tidak ada lagi 
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nasabah yang dirugikan dan nasabah bisa memilih dan mengikuti asuransi yang 

mereka butuhkan untuk membantu mengatasi Problem yang di takuti, yang dapat 

datang secara tidak terduga. 

Problem yang ditakuti manusia  adalah  kemungkinan  kematian yang terjadi 

terlalu dini. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut yaitu dengan 

mengalihkan atau melimpahkan risiko kepada pihak atau badan usaha lain. Pihak 

atau badan usaha lain itu ialah suatu perusahaan yang menjamin, apabila terjadi 

peristiwa yang tidak diinginkan. Perusahaan ini dikenal dengan asuransi. Dilihat 

dari segi fungsinya, asuransi terbagi menjadi asuransi kerugian (non life 

insurance), asuransi jiwa (life insurance), dan reasuransi (reinsurance). 

Asuransi jiwa adalah asuransi yang ditujukan untuk proteksi terhadap resiko-

resiko yang timbul setelah kematian. Asuransi jiwa  yang dipertanggungkan 

ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Resiko yang mungkin timbul pada 

asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (time), oleh karena itu sulit 

untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia, dan karena itu perusahaan 

asuransi jiwa hadir untuk meringankan beban kematian yang dapat datang kapan 

saja. Perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia jumlahnya sangat banyak, 

tetapi perusahaan asuransi yang listing pada Bursa Efek Indonesia jumlahnya 

sangat sedikit di bandingkan dengan perusahaan pada sektor keuangan lainnya 

yang ada di Bursa Efek Indonesia.  

Perusahaan asuransi yang listing pada Bursa Efek Indonesia hanya berjumlah 

11 perusahaan, seperti pada Tabel 1.  
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TABEL 1. NAMA EMITEN ASURANSI PADA BURSA EFEK INDONESIA 

 

NO NAMA EMITEN ASURANSI 

1 ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk 

2 Asuransi Jiwasraya Tbk 

3 ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk 

4 ASURANSI BINTANG Tbk 

5 ASURANSI DAYIN MITRA Tbk 

6 ASURANSI JASA TANIA Tbk 

7 REASURANSI UMUM INDONESIATbk 

8 LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk 

9 MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk 

10 PANIN INSURANCE Tbk 

11 PANIN FINANCIAL Tbk 

Sumber : www.idx.co.id 
 

Tabel 1 berikut memperlihatkan Jumlah perusahaan asuransi yang telah 

tercatat pada Bursa efek Indonesia yang hanya berjumlah 11, bisa dikatakan 

jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain seperti 

perbankan dan sektor keuangan lainnya. Pasar industri asuransi di Indonesia 

masih sangat menjanjikan, faktanya, petumbuhan bisnis asuransi di Tanah Air 

terus menunjukan peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Jumlah penduduk 

Indonesia yang mencapai 240 jiwa adalah pasar besar bagi perusahaan asuransi.   

Setiap perusahaan asuransi membutuhkan dana baik itu dari pemilik perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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atau dari pihak luar. Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut beberapa hal. 

keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai 

investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut 

dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Hutang merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai aktivitas 

perusahaan dalam usahanya menghasilkan laba. Hutang (yang menimbulkan 

leverage keuangan) yang digunakan dalam pendanaan perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat beroperasi, berinvestasi, dan mengembangkan usahanya. 

      Dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan penggunaan pinjaman atau 

hutang akan menghasilkan keuntungan atau dapat berdampak pada kerugian yang 

tentu saja berasal dari resiko penggunaan hutang. Dari hutang tersebut akan 

menimbulkan beban yang bersifat tetap yaitu beban bunga dan pokok pinjaman 

yang harus dibayar. Selain itu beban bunga yang harus dibayar pun dapat 

digunakan sebagai elemen pengurang pajak penghasilan nantinya. Keputusan 

berhutang yang dilakukan oleh manajer keuangan berpengaruh terhadap laba dan 

resiko. Perusahaan seharusnya mengetahui apakah return yang diharapkan dapat 

tercapai atau tidak, yang berarti perusahaan harus mengenali segala elemen resiko 

dalam setiap proses pengambilan keputusan. Berikut pada Tabel 2 adalah  data 

hutang perusahaan dari satu sampel penelitian diambil selama 4 tahun. 
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TABEL 2. DATA HUTANG SATU SAMPEL SELAMA 4 TAHUN 

 
TAHUN LAVERAGE/DER 

2010 0.437 

2011 0.460 

2012 0.415 

Lanjutan Tabel 2 

2013 0.267 

2014 0.332 

Sumber: data olahan 

 

Tabel 2 diatas menunjukan besarnya Leverage atau hutang pada salah satu 

sampel dari penelitian yaitu PANIN FINANCIAL Tbk. Pada 5 tahun berjalan, dan 

jumlah Leverage atau hutang perusahaan setiap tahunnya tidak sama atau 

berfluktuasi pada setiap tahunnya, dan dengan jumlah hutang yang terkadang 

meningkat dari tahun sebelumnnya, belum tentu akan menghasilkan profitabilitas 

yang lebih pula bagi perusahaan.  

      Tujuan utama dari perusahaan berhutang adalah agar memperoleh laba untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bukan 

hanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan, 

tetapi hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk 

memperoleh laba yang dimaksud. Bagi perusahaan pada umumnya masalah 

profitabilitas lebih penting dari persoalan laba, karena laba yang besar saja belum 

bisa dijadikan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba untuk 

periode tertentu. Efisiensi dari suatu perusahaan baru dapat diketahui dengan 
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membandingkan laba, atau dengan kata lain menghitung tingkat profitabilitasnya. 

Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak 

hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah 

usaha untuk meningkatkan profitabilitasnya. Berhubung dengan itu maka bagi 

perusahaan pada umumnya, usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik 

profitabilitas maksimal dari pada laba maksimal. Oleh karena itu semakin tinggi  

profitabilitas  perusahaan  maka  mencerminkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat 

efesiensi perusahaan.  

Cara untuk  menilai  profitabilitas  suatu  perusahaan  bermacam-macam 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan di perbandingkan 

satu dengan yang lainnya. Dengan adanya bermacam-macam cara penilaian 

profitabilitas suatu perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa 

perusahaan yang berbeda-beda dalam cara menghitung profitabilitasnya, yang 

penting adalah profitabilitas mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur 

efesiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. Berikut pada 

Tabel 3 adalah data profitabilitas dari satu sampel selama 4 tahun: 

 

TABEL 3.  PROFITABILITAS PANIN FINANCIAL TBK SELAMA 4  

TAHUN  

TAHUN PROFITABILITAS/ROE 

2010 0.129 

2011 0.128 

2012 0.133 

2013 0.093 

2014 0.095 
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Sumber: data olahan 

Tabel diatas menunjukan data tentang profitabilitas dari satu sample 

penelitian yaitu PANIN FINANCIAL Tbk. Setiap tahun profitabilitasnya 

berfluktuasi, seperti pada tahun 2012 profitabilitas perusahaan naik dari tahun 

sebelumnya, dan pada tahun berikutnya profitabilitas menurun. 

Banyak penelitian yang berkenaan dengan dengan profitabilitas dan leverage 

keuangan, seperti yang dilakukan Nabhan (2001), dalam penelitiannya Nabhan 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti Leverage keuangan terhadap 

perubahan return harga saham, akan tetapi divariabel terikat yang lain yaitu 

pertumbuhan penjualan, Leverage keuangan berpengaruh positif signifikan. 

Sedangkan terhadap laba operasi kembali Leverage keuangan berpengaruh negatif 

signifikan. Penelitian lain oleh Asida (2006), Dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Leverage keuangan dari perusahaan ternyata memilik pengaruh negatif 

terhadap laba atas modal sendiri dari PT. Semen Tonasa Kab. Pangkep. Selain itu, 

Ali (2007) menemukan bahwa setiap 1% perubahan EBIT  akan mengakibatkan 

perubahan EPS sebesar 2,36%  dengan arah yang sama. Penelitian lain oleh 

Yahya ( 2011 ) menunjukkan bahwa Leverage keuangan dari perusahaan ternyata 

memilik pengaruh positif terhadap laba atas modal sendiri dari perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

disajikan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian pada 

sejumlah perusahaan penyedia jasa asuransi di Indonesia dengan judul 

“Pengaruh Leverage Keuangan terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Asuransi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Terdapat perbedaan kinerja Leverage keuangan terhadap 

perusahaan asuransi jiwa yang  terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Apakah Terdapat perbedaan kinerja profitabilitas perusahaan asuransi jiwa 

yang terdaftar  pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Apakah Leverage Keuangan akan bepengaruh terhadap profitabilitas  

perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja profitabilitas berdasarkan kepemilikan 

antara milik pemerintah dengan lainnya. 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah kinerja Leverage keuangan perusahaan       

asuransi  jiwa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah kinerja profitabilitas perusahaan asuransi jiwa 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah Leverage Keuangan bepengaruh positif tehadap 

profitabilitas perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kinerja profitabilitas 

perusahaan berdasarkan kepemilikan antara milik pemerintah dan lainnya. 
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D. Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Dapat membantu investor, calon investor, ataupun kreditur dalam 

melakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan rasional yang 

berkaitan dengan Leverage keuangan dan implikasinya terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang menjadi obyek dalam penelitian ini.  

2. Bagi pihak manajemen, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

Leverage keuangan dalam upaya memaksimalkan profitabilitas 

perusahaan. 

3.  Sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih menambah 

wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen 

keuangan tentang Leverage, struktur modal, kinerja keuangan, serta 

profitabilitas.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kinerja Keuangan 

 
  1. Pengertian Kinerja Keuangan 

 

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan   

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah  

dilaksanakan  pada periode  waktu tertentu.  Menurut Sucipto (2003) pengertian 

kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) Kinerja Keuangan adalah 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang 

dimilikinya. Menurut pengertian   diatas   dapat   ditarik   kesimpulan   bahwa   

kinerja keuangan adalah usaha formal  yang telah dilakukan  oleh perusahaan  

yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik 

perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan 

dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

  2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 
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Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 

Review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.  

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan   

tekniknya, analisis  keuangan  dapat  dibedakan   menjadi  8 macam, yaitu 

menurut Jumingan (2006). 

a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis 

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih 

dengan menunjukkan perubahan,baik  dalam jumlah  (absolut)  maupun  

dalam persentase (relatif). 

b. Analisis Tren (Tendensi Posisi), merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan 

atau penurunan. 

c. Analisis Persentase per Komponen (Common Size), merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing 

aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun hutang. 

d. Analisis  Sumber dan Penggunaan  Modal  Kerja,  merupakan  teknik 

analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja 

melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 

e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas. 

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan   teknik   analisis   keuangan   untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 



15 
 

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 

h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat 

penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

 

B. Analisis Rasio Keuangan 

 

  1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 

 

Menurut Roos (2004)  Rasio  Keuangan adalah “Hubungan yang dihitung 

dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan  untuk tujuan 

perbandingan”. Sedangkan  menurut  Jumingan (2006) “Analisis Rasio Keuangan 

merupakan analisis dengan membandingkan  satu  pos  laporan  dengan  dengan  

pos  laporan  keuangan lainnya,   baik   secara   individu   maupun   bersama-

sama   guna   mengetahui hubungan  diantara pos tertentu, baik dalam neraca 

maupun  dalam laporan laba rugi”. Rasio mengambarkan  suatu hubungan  dan 

perbandingan  antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan 

jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan 

metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan 

gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. 

 

  2.  Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 

Ada beberapa jenis rasio keuangan yang sering dipakai, menurut Riyanto 

(2001) Apabila dilihat dari sumbernya dari mana rasio itu dibuat, maka rasio-

rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu: 
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a. Rasio-rasio Neraca, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal 

dari neraca, misalnya Current Ratio, Acid-test Ratio, dan lain sebagainya. 

b. Rasio-rasio Laporan Laba-Rugi, yaitu rasio-rasio yang disusun dari data 

yang berasal dari Income Statement, misalnya Gross Profit Margin, Net 

Operating Margin, dan lain sebagainya. 

c. Rasio-rasio antar Laporan, yaitu rasio-rasio yan disusun dari data yang 

berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari Income Statement, 

misalnya Assets Turnover, Inventory Turnover, dan lain sebagainya. 

 

C. Leverage 

 

 

Dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering dihadapkan dengan pengeluaran 

biaya yang bersifat tetap, yang tentu saja mengandung resiko. Berkaitan dengan 

itu pihak manajemen harus tahu mengenai Leverage dan Leverage mengandung 

biaya tetap dalam usaha yang menghasilkan keuntungan. Ada hubungan yang 

sangat erat antara Leverage dengan struktur modal dan pembelanjaan.  

Hadirnya Leverage di dalam struktur modal sebuah perusahaan menandakan 

perusahaan tersebut menghimpun pendanaan dari luar perusahaan dengan harapan 

untuk meningkatkan laba dari peusahaan kedepannya. Leverage itu sendiri 

menyangkut suatu kondisi yang baik, biaya stabil dan mengarah kepada sederetan 

besar tingkat keuntungan. Keputusan-keputusan tentang penggunaan leverage 

seharusnya menyeimbangkan hasil pengembalian yang lebih tinggi yang 

diharapkan dengan bertambahnya resiko dan konsekuensi yang dihadapi 

perusahaan jika mereka tidak dapat memenuhi pembayaran bunga atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. Pengertian Leverage yang dikemukakan oleh Van Horne 
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(1995) adalah “Leverage refers to the use of fixed costs in an attempt to increase 

or level up profitability”.  

Riyanto (2001) adalah “Leverage” dapat didefenisikan sebagai penggunaan 

aktiva atau dana, untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya 

tetap atau membayar beban tetap”.  

Disimpulkan dari kedua pengertian tersebut Leverage adalah penggunaan 

sejumlah Asset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan Asset atau 

dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Penggunaan Asset pada 

akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang 

saham. 

 

  1. Pembagian Leverage 

 

Manajemen keuangan umumnya dikenal dua macam Leverage, yaitu 

Leverage Operasi (Operating Leverage) dan Leverage Keuangan (Financial 

Leverage). Penggunaan kedua Leverage ini dengan tujuan agar keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari biaya Asset dan sumber dananya. Dengan demikian, 

penggunaan Leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. 

Sebaliknya Leverage juga dapat meningkatkan resiko kerugian. Jika perusahaan 

mendapat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya tetapnya 

maka penggunaan Leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. 

a.  Leverage Operasi (Operating Leverage) 

Leverage Operasi sebagai penggunaan aktiva dengan biaya tetap dengan 

harapan bahwa revenue atau penerimaan yang dihasilkan oleh pengguna 

aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel atau 
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dengan kata lain yaitu suatu cara untuk mengukur resiko usaha dari suatu 

perusahaan. Biaya tetap tersebut misalnya, beban penyusutan gedung dan 

peralatan kantor, biaya asuransi dan biaya lain yang muncul dari 

penggunaan fasilitas manajemen. Biaya operasi tetap, dikeluarkan agar 

volume penjualan dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari 

pada seluruh biaya operasi yang tetap dan variabel. 

b.  Leverage Keuangan (Financial Leverage) 

Yaitu penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan 

akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar sehingga akan 

meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham atau memperbesar 

pendapatan per lembar saham, dengan menunjukan perubahan laba per 

lembar saham (Earning Per Share = EPS). Sebagai akibat perubahan laba 

sebelum bunga dan pajak (Earning Before Interest and Taxes = EBIT). 

Namun di sisi lain perusahaan harus mempertimbangakan adanya 

peningkatan resiko dari penggunaan hutang tersebut. Hal ini karena adanya 

beban tetap berupa beban bunga yang akan menyertai pokok pinjaman.  

Menurut Sartono (2001) menyatakan “Financial Leverage adalah penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan 

tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan 

meningkat keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Menurut Riyanto 

(1995) menyatakan “Financial Leverage yaitu penggunaan dana dengan beban 

tetap itu adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan perlembar 

saham”. Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Leverage 

keuangan adalah penggunaan dana berupa hutang jangak panjang dalam struktur 
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modal perusahaan dimana disertai dengan kewajiban membayar beban tetap 

berupa bunga pinjaman dengan harapan dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

 

D. Profitabilitas 

 

 

Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh laba untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan bukan 

hanya dilihat dari besarnya laba yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan, 

tetapi hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk 

memperoleh laba yang dimaksud. Bagi perusahaan pada umumnya masalah 

profitabilitas adalah lebih penting dari persoalan laba, karena laba yang besar saja 

belum bisa menjadi ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan 

efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut, atau 

dengan kata lain menghitung tingkat profitabilitasnya. Dengan demikian maka 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha 

untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Berhubung dengan itu maka bagi perusahaan 

pada umumnya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik profitabilitas 

maksimal dari pada laba maksimal. Oleh karena itu semakin tinggi  profitabilitas  

perusahaan  maka  mencerminkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat efesiensi 

perusahaan.  

Riyanto (2001) memberikan pengertian yaitu “profitabilitas perusahaan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut”. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba untuk periode tertentu.  
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Harahap  (2008), dalam  bukunya  Analisis  Kritis  Atas Laporan Keuangan 

memberikan pengertian yaitu “Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan sebagainya”. 

Dari kedua defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa profitabilittas 

adalah prestasi  yang dicapai perusahaan pada periode tertentu yang diperoleh 

dengan menggunakan semua kemampuan baik itu modal perusahaan atau aktiva. 

Cara untuk menilai profitabilitas suatu  perusahaan  bermacam-macam tergantung 

pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan  diperbandingkan satu dengan 

yang lainnya. Dengan adanya bermacam-macam cara penilaian profitabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang 

berbeda-beda dalam cara menghitung profitabilitasnya. Yang penting adalah 

profitabilitas yanga mana yang akan digunakan sebagai alat pengukur efesiensi 

penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan. 

 

  1. Jenis Profitabilitas 

 

Dari pembahasan tadi tentang pengertian profitabilitas, maka ada dua jenis 

profitabilitas yang akan dibahas satu persatu sebagai berikut : 

a. ROE ( Return on Equity ) Return on Equity merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang 

dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri (Sutrisno 2000). Return on Equity merupakan alat analisis 

keuangan untuk mengukur profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan 
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perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan modal tertentu. Rasio 

ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham 

(Hanafi, 2004). Semakin besar ROE mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang 

saham. 

b. ROA (Return on Aset ) 

Return on Assets juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 2000). ROA 

sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi memberikan informasi 

seberapa efisien suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Rasio ini menunjukan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor 

(Riyanto, 2001). Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang 

telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimilikinya. Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham 

(Arifin 2002). 

 

E.  Penelitian Terdahulu 

 

Nabhan ( 2001 ) melakukan penelitian terhadap pengaruh leverage keuangan 

terhadap retur saham, pertumbuhan penjualan dan laba operasi perusahaan go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Adapun jumlah sampel dari penelitian 

tersebut ada 173 perusahaan dari populasi 281 perusahaan. Dalam penelitiannya 
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Nabhan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti Leverage keuangan 

terhadap perubahan return harga saham, akan tetapi divariabel terikat yang lain 

yaitu pertumbuhan penjualan, Leverage keuangan berpengaruh positif signifikan. 

Sedangkan terhadap laba operasi kembali Leverage keuangan berpengaruh negatif 

signifikan. 

Asida ( 2006 ) juga melakukan penelitian tentang Leverage keuangan 

terhadap laba atas modal sendiri ( ROE ) pada PT. Semen Tonasa. Penelitian 

tersebut menggunakan data laporan keuangan PT. Semen Tonasa Kab. Pangkep 

Periode 2000 – 2004. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Leverage keuangan 

dari perusahaan ternyata memilik pengaruh negatif terhadap laba atas modal 

sendiri dari PT. Semen Tonasa Kab. Pangkep. 

Ali ( 2007 ) melakukan penelitian mengenai Leverage keuangan juga, Ali 

Jaidin meneliti mengenai analisis Leverage Keuangan pada PT. Sepatu BATA, 

dalam penelitian ini Ali  menggunakan data laporan keuangan PT. Sepatu BATA 

tahun 1999 – 2000. Selanjutnya, Ali mengemukakan bahwa setiap 1% perubahan 

EBIT  akan mengakibatkan perubahan EPS sebesar 2,36% dengan arah yang 

sama. 

Yahya ( 2011 ) juga melakukan penelitian tentang Leverage keuangan 

terhadap laba atas modal sendiri ( ROE ) pada perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI. penelitian tersebut menggunakan data laporan keuangan 

perusahaan telekomunikasi periode 2006 – 2010. Dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Leverage keuangan dari perusahaan ternyata memilik pengaruh positif 

terhadap laba atas modal sendiri dari perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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F.  Kerangka Pemikiran 

 

 

Leverage keuangan adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban 

tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkat keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham. Keputusan untuk berhutang yang dilakukan oleh 

perusahaan haruslah di pertimbangkan secara matang. Kehadiran hutang jangka 

panjang dalam struktur modal sebuah perusahaan merupakan keputusan yang 

mencoba melakukan efektifitas dan efesiensi yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. Disamping dapat membantu perusahaan untuk melakukan 

peningkatan aktivitas operasional dan produksinya dengan adanya suntikan dana 

dari hutang tersebut, akan tetapi dengan adanya hutang akan menanggung resiko 

berupa beban bunga yang mengikuti hutang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

G. Hipotesis 

 

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis 

pada penelitian ini adalah . 

PROFITABILITAS 

(Y) 

 

LAVERAGE KEUANGAN 

(X1) 

DUMMY  

(X2) 
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H1 :  Kinerja Leverage keuangan perusahaan asuransi jiwa yang selalu meningkat 

pada periode 2010-2014. 

H2 :  Kinerja profitabilitas perusahaan asuransi jiwa yang selalu meningkat pada 

periode 2010-2014. 

H3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Leverage keuangan 

terhahap profitabilitas perusahaan asuransi jiwa pada periode 2010-2014. 

H4 : Terdapat perbedaan positif dan signifikan antara profitabilitas perusahaan 

asuransi jiwa milik pemerintah dan milik swasta. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

A. Objek Penelitian 
 

  1. Populasi dan Sampel 

 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi jiwa yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Setiap laporan keuangan tahunan yang telah 

diaudit oleh auditor Independen pada Tahun 2010-2014 selama 5 tahun, sehingga 

hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, dimana ditetapkan terlebih dahulu kriteria 

untuk menentukan sampel. Kriteria tersebut  adalah  perusahaan asuransi tersebut 

sudah berpengalaman, yaitu sudah berdiri dan bergerak dalam bidang asuransi 

selama 10 tahun atau lebih. 

 

  2. Proses Pemilihan Sampel  
 

 

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel secara sengaja yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu, dimana umumnya disesuaikan dengan 

tujuan atau masalah penelitian. Alasan pemilihan metode ini dikarenakan metode 
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ini mewakili sampel dan dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang dilakukan. 

Berdasarkan sebelas perusahaan yang masuk ke dalam sub sektor asuransi, semua 

perusahaan yang terdaftar memasuki kriteria pengambilan sampel. 

 

TABEL 4. SAMPEL PENELITIAN 

 

NO NAMA EMITEN Tanggal Berdiri 

1 ASURANSI BINA DANA ARTHA 12 Oktober 1982 

2 ASURANSI  JIWASRAYA 31 Desember 1859 

3 ASURANSI MULTI ARTHA GUNA 14 November 1980 

4 ASURANSI BINTANG 17 Maret 1955 

5 ASURANSI DAYIN MITRA 1 April 1982 

6 ASURANSI JASA TANIA 25 Juni 1979 

7 REASURANSI UMUM INDONESIA 12 November 1996 

8 LIPPO GENERAL INSURANCE 6 September 1963 

9 MASKAPAI REASURANSI INDONESIA 04 Juni 1953 

10 PANIN INSURANCE 24 Oktober 1973 

11 PANIN FINANCIAL 19 Juli 1974 

Sumber: www.idx.co.id 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

  1. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data kuantitatif, yaitu data numerik yang dapat memberikan penafsiran yang 

http://www.idx.co.id/
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kokoh atau dengan kata lain data ini berupa angka-angka yang diperoleh dari 

laporan keuangan beberapa perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia.  

b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara  

lisan maupun tulisan dan digunakan untuk mendukung data lainnya.  

 

  2. Sumber Data 
 

 

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan dan 

laporan-laporan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang 

meliputi, Data laporan keuangan 11 perusahaan-perusahaan asuransi 

terkait,selama lima tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai dengan 2014, buku-

buku, literatur perusahaan, serta data lainnya yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

  3. Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun metode pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh 

peneliti dari media, seperti buku, jurnal, website, dan sumber lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

 

C. Alat Analisis 

 

  1. Analisis Regresi Linier Berganda dengan Dummy Variabel 

 

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan 

yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas. 
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Persamaannya adalah: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2  

Keterangan: 

Y    =  Profitabilitas, diukur dengan Return On Equity (ROE) 

a =  a atau Alpha , konstan ; sama dengan nilai Y ketika nilai X = 0 

b1,b2 =  Koefisien Regresi 

X1    =  Laverage, diukur dengan Debt Equity Rasio (DER)  

X2    = Dummy 

X2    =  1 Jika milik pemerintah 

X2    =  0 jika lainnya 

Dengan ketentuan : 

Profitabilitas perusahaan yang dimiliki pemerintah dan swasta 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Keterangan : 

μ1 = profitabilitas perusahaan milik pemerintah 

μ2 = profitabilitas perusahaan milik swasta 

Syarat penerimaan hipotesis : 

Ho diterima dan Ha ditolak jika nilai Sig. > 5% atau 0,05 

Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai  Sig. ≤ 5% atau 0,05 

 

  2. Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini ialah analisis tabel dengan ukuran 

persentase dan rata-rata. 
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TABEL 5. ANALISIS DESKRIPTIF 

Variabel Konsep Indikator Skala 

 

 

 

Leverage 

keuangan 

(DER) 

(x) 

 

 

Rasio untuk 

mengukur 

Komposis hutang   

jangka panjang 

dibandingkan 

dengan jumlah 

ekuitas perusahaan 

 

 

 

Total Hutang 

 

Total Ekuitas 

 

 

 

        

 

        Rasio 

 

 

 

 

Profitabilitas 

(ROE) 

(Y) 

 

Rasio keuangan 

untuk mengukur 

kemampun 

manajemen dalam 

memperoleh 

keuntungan (laba), 

data yang di 

gunakan adalah 

data tahun 

selanjutnya (n+1) 

 

 

Laba Bersih 

Setelah Pajak 

 

Ekuitas 

 

 

 

 

 

        Rasio 

 

 

 

Dummy 

(X2) 

 

 

 

Variabel dummy 

yg berisikan 1 dan 

0, 1 apabila 

kepemilikan 

pemerintah dan 0 

apabila lainnya 

 

 

 

X2 = 1 jika milik 

pemerintah 

 

X2= 0 jika lainnya 

 

 

 

D. Penetapan Tingkat Signifikansi atau Taraf Nyata (α) 

 

Selama pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf 

signifikan atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana 

pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara Ho 
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dan Ha. Taraf nyata yang dipilih adalah α = 5% (0,05). Angka ini dipilih karena 

sudah sering digunakan dalam penelitian. 

 

E. Uji F  

 

Uji statistik F atau uji Analisis of Variance (ANOVA) merupakan metode 

untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori lebih dari 

dua). ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh 

interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen metrik. 

Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel 

dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

 

F. Uji t 

 

 

Uji signifikansi dilakukan untuk menguji apakah besar atau kuatnya 

hubungan antar variabel yang diuji sama dengan nol. Uji signifikansi dilakukan 

dengan taraf nyata a = 5% (0,05) dan derajat bebas (df = n-2). 

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil perhitungan uji-t (thitung) dengan ttabel dengan keputusan 

yang dapat diambil adalah : 

1. H0 ditolak, Ha diterima jika thitung ≥ dari ttabel 

2. H0 diterima, Ha ditolak jika thitung < dari ttabel 
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V.SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Dilihat dari Leverage keuangan yang diukur dengan total hutang dibagi 

dengan total ekuitas terdapat 6 dari 11 sempel penelitian perusahaan atau 

55% dari jumlah sampel yang dikategorikan baik, dikategorikan baik 

dikarenakan jumlah hutang perusahaan yang terbilang kecil dan cenderung 

menurun pada setiap tahunnya. Terdapat 3 perusahaan atau 27% yang 

dikategorikan fluktuatif, arti fluktuatif yaitu jumlah hutang yang selalu 

naik dan turun. Terdapat 2 perusahaan atau 18% yang dikategorikan buruk, 

dikatakan buruk karena jumlah hutang yang selalu meningkat pada setiap 

tahunnya dan jumlah hutang yang begitu besar dibandingkan sampel yang 

lainnya. 

2. Dilihat dari profitabilitas perusahaan, terdapat 5 perusahaan dari 11 sempel 

penelitian atau 46% yang dikategorikan baik, dikategorikan baik 

dikarenakan jumlah profit yang selalu naik pada setiap tahunnya. Terdapat 

4 perusahaan atau 36% dari dikategorikan fluktuatif, dikatakan fluktuatif 
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dikarenakan jumlah profit yang selalu naik dan turun. Terdapat 2 

perusahaan atau 18% dikategorikan buruk, dikatakan buruk karena jumlah 

profit yang selalu menurun pada setiap tahunnya dan jumlah profit yang 

begitu rendah dibandingkan sampel yang lainnya. Profitabilitas ini 

menggunakan pengukuran laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas 

perusahaan. 

3. Hasil uji pengaruh Leverage Keuangan terhadap profitabilitas perusahaan 

tidak ditemukan pengaruh yang nyata dan signifikan, berdasarkan 

perhitungan uji-t yaitu didapatkan nilai thitung sebesar 0.184 , dan nilai 

ttabel 2.262. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 0.184 < 2.262 yang berarti 

thitung < dari ttabel, Dengan demikian maka H0 diterima, Ha ditolak, 

sehingga hipotesis yang diajukan yaitu bahwa tingkat Leverage Keuangan 

(DER) perusahaan Asuransi Jiwa yang terdaftar di BEI tidak memiliki 

pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap peningkatan 

profitabilitasnya. 

4. Hasil uji perbedaan profitabilitas berdasarkan kepemilikan diperoleh nilai 

Sig. 0,031 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak atau dengan kata lain Ha 

diterima. Artinya terdapat perbedaan positif dan signifikan antara 

profitabilitas perusahaan milik pemerintah dengan milik swasta. 

Perhitungan regresi dengan dummy variable di atas dengan tingkat 

keyakinan 95% menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 

profitabilitas perusahaan milik pemerintah dan swasta. 
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B. Saran 

 

      Adapun saran-saran yang peneliti ajukan untuk dapat dijadikan masukan yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :   

1. Bagi Perusahaan Peneliti menyarankan agar perusahaan – perusahaan 

asuransi jiwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini agar lebih ketat 

dalam mempertimbangakan keputusan untuk melakukan pendanaan yang 

terkait dengan Leverage keuangan dalam hal ini hutang, perusahaan perlu 

mempertimbangakan keefektifitasan dan efesiensi dari hutang tersebut 

dalam menghasilkan profit bagi perusahaan, karena seperti yang telah 

dibahas sebelumnya bahwa akan selalu ada trade-off  antara return dan 

risk bagi perusahaaan, dimana penambahan hutang selain memabantu 

pendanaan bagi perusahaan akan tetapi juga disisi lain akan meningkatkan 

tingkat resiko dari perusahaan tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini secara mendalam. Pendalaman 

pada penelitian ini akan lebih akurat dan maksimal apabila sampel yang 

diambil diperluas, baik dari jenis-jenis perusahaan maupun periode tahun-

tahun yang diteliti, atau dengan usaha menambah variabel-variabel 

tambahan yang tidak sempat dilakukan pada penelitian ini.  
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