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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan bank dan 

asuransi selama periode penelitian dan sampel yang digunakan adalah kinerja dari 

10 perusahaan bank dan 10 perusahaan asuransi pada tahun 2005. 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan 

(Current Ratio, Net Profit margin, Debt Ratio, Struktur Modal dan Retutn on 

Equity). Metode analisis data yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk menguji normalitas data dan uji Independent Sample T-Test untuk menguji 

ada tidaknya perbedaan kedua perusahaan selama tahun 2005 apabila diukur 

dengan rasio keuangan. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kinerja perusahaan asuransi pada 

tahun 2005 lebih baik daripada kinerja perusahaan bank. Sedangkan berdasarkan 

perhitungan statistik rasio-rasio keuangan lembaga bank dan lembaga asuransi 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk periode tahun 2005. Oleh karena itu, 

penilain kinerja suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dari laporan 

keuangannya saja. 

 

Kata kunci : Perusahaan bank, Perusahaan Asuransi, Rasio keuangan, Perbedaan 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional di segala bidang memerlukan pembiayaan dan 

investasi yang cukup besar. Dengan demikian peranan lembaga keuangan sangat 

penting dan strategis agar peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya kemandirian bangsa akan lebih terwujud. 

Untuk itu maka upaya pengembangan pasar modal, lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan bukan bank terutama perusahaan asuransi menjadi sebuah 

tuntutan penting kebutuhan pembangunan pada saat ini maupun pada masa depan. 

Peningkatan tingkat suku bunga pada tahun 2005 mengakibatkan meningkatnya 

suku bunga kredit, suku bunga kredit suku bunga kredit investasi, modal kerja dan 

konsumsi tercatat meningkat masing-masing dari 14,05 persen, 13,41 persen, dan 

16,57 persen di tahun 2004 menjadi 15,43 persen, 15,92 persen dan 16,60 persen 

di tahun 2005. Di sisi penyaluran dana, pertumbuhan kredit mengalami 

penurunan. Total kredit yang disalurkan di tahun 2005 tercatat meningkat sebesar 

24,50 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit di tahun 2004 

sebesar 26,4 persen. Namun demikian, loan to deposit ratio (LDR) terus 

meningkat dari 50,0 persen (akhir 2004) menjadi 53,2 persen (akhir 2005). Akan 

tetapi, kondisi perbankan nasional rentan terhadap risiko, tercermin dari 

meningkatnya rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (gross non performing 

loan) dari 5,8 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 8,3 persen pada akhir tahun 

2005. 

Sementara itu,  perkembangan lembaga keuangan non bank masih belum 

seperti yang diharapkan. Lembaga jasa keuangan non bank belum dapat menjadi 

alternatif pendanaan pembangunan jangka panjang karena adanya berbagai  

kendala secara internal maupun eksternal. Total aset yang terhimpun melalui 

asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan 

pegadaian, baru sekitar 11,1 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan total aset perbankan yang mencapai 56 persen dari PDB di tahun 2004. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) dan 



 

belum diterapkannya secara penuh standar internasional dalam pengaturan dan 

pengawasan industri jasa-jasa keuangan non bank yang menyebabkan kurangnya 

kepercayaan masyarakat pada jasa-jasa keuangan tersebut. Di samping itu, 

restrukturisasi industri jasa-jasa keuangan yang mengarah pada upaya peningkatan 

efisiensi industri seperti asuransi dan dana pensiun belum sepenuhnya dapat 

diwujudkan. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat (UU No.7/1992 ttg Perbankan). Sedangkan 

asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak/lebih dimana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau akan  diderita tertanggung yang 

timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggalnya/hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. Kedua lembaga itu berfungsi untuk 

penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan pada masyarakat terutama 

masyarakat bisnis sebagai badan usaha. Kedua jenis lembaga keuangan tersebut 

harus memiliki kinerja yang baik dan dicapai dari semua aktivitas usahanya. 

Kinerja merupakan terjemahan dari performance. Performance berdasarkan 

kamus bisnis dan manajemen adalah hasil nyata yang dicapai, kadang-kadang 

dipergunakan untuk menunjukkan dicapainya hasil yang positif (Amin Wijaya, 

1995 ; 63). Oleh karena itu setiap usaha akan selalu mengukur dan memiliki 

kinerja usahanya agar diketahui tingkat hasil yang nyata yang dapat dicapai dalam 

unit tersebut dalam kurun waktu tertentu. 

Kinerja perusahaan yang sudah go-public akan sangat diperlukan dan 

bahkan diwajibkan untuk melaporkan kinerja perusahaan secara periodik, 

termasuk dalam hal ini adalah perusahaan bank dan perusahaan asuransi yang 

telah menjadi perusahaan publik dan listed di Bursa Efek Jakarata (BEJ). 

Penilaian dan pengukuran kinerja terhadap sebuah badan usaha yang telah go 

public sangat penting bagi para manajer (manajemen), para investor atau calon 

investor, pemerintah, masyarakat bisnis maupun lembaga-lembaga yang terkait. 



 

Manajemen sangat memerlukan hasil penilaian dan pengukuran terhadap kinerja 

unit bisnisnya yaitu untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer 

sekaligus sebagai evaluasi penyusunan perencanaan strategik maupun opersional 

pada masa selanjutnya. Para investor sangat berkepentingan atas hasil pengukuran 

dan kinerja suatu badan usaha. Dengan mengetahui hasil pengukuran dan hasil 

penilaian kinerja tersebut, maka mereka akan mampu untuk mengambil 

keputusan, apakah akan tetap bertahan sebagai pemilik badan usaha tersebut atau 

harus menjualnya kepada investor lain. Berapa tingkat keuntungan yang bias 

dicapai dan bagaimana prospek usaha pada masa yang akan datang merupakan 

sebagian informasi penting bagi para investor maupun calon investor. Calon 

investor sangat berkepentingan terhadap kinerja suatu badan usaha untuk 

menentukan akan menjadi investor atau tidak dalam bidang usaha tersebut. 

Pemerintah sangat berkepentingan terhadap pengukuran dan penilaian kinerja 

suatu lembaga keuangan, sebab mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka 

memajukan dan meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan masyarakat 

bisnis sangat menginginkan agar badan usaha pada sektor lembaga keuangan ini 

sehat dan maju sehingga dapat dicapai efisiensi dana, berupa biaya dana yang 

murah atau efisien. 

Bank merupakan lembaga keuangan depositori yaitu lembaga keuangan 

yang menghimpun dana langsung dalam bentuk simpanan (deposits) sedangkan 

asuransi merupakan lembaga keuangan non depositori, yang merupakan lembaga 

keuangan kontraktual. Penelitian mengambil obyek tersebut karena dua sektor ini 

memiliki fungsi yang sama yaitu menarik uang dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kedua jenis lembaga keuangan 

tersebut sebagai penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali terutama 

kepada masyarakat bisnis, jadi harus memiliki kinerja keuangan yang baik yang 

dicapai dari semua aktifitas usahanya. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu 

asuransi lebih didasarkan pada klaim sedangkan bank lebih fleksibel (tidak 

terbatas jatuh tempo).  

 Penelitian tentang perbandingan kinerja perusahaan yang listed di BEJ 

pernah dilakukan Wahyono (2002) tentang komparasi kinerja perusahaan bank 



 

dan asuransi studi empiris di BEJ dengan sampel 10 perusahaan bank dan 10 

perusahaan asuransi. Variabel rasio yang digunakan Rentabilitas Ekonomi, Net 

Profit Margin, Debt Ratio, Struktur Modal, Earning per Share dan Equity per 

Share. Dengan menggunakan pendekatan inferensial diperoleh kesimpulan 

rentabilitas ekonomi, net profit margin dan earning per share tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan sedangkan debt ratio, struktur modal dan equity per 

share terdapat perbedaan antara perusahaan bank dan asuransi. Selain itu debt 

ratio dan struktur modal perusahaan bank lebih baik sedangkan equity per share 

perusahaan asuransi lebih baik daripada perusahaan bank. 

Sedangkan penelitian dari Siti Nurcholilla (2005) tentang kinerja lembaga-

lembaga perbankan dan asuransi, menggunakan variabel-variabel rasio Economic 

Profitability, Net Profit Margin, Debt to Total Asset, Debt to Equity Ratio dan 

Return on Equit dengan 10 lembaga bank dan 10 lembaga asuransi yang listed di 

BEJ pada tahun 2003 sebagai sampel penelitian dan kriteria kapitalisasi paling 

besar. Dengan menggunakan uji t sample independent diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja lembaga keuangan bank 

dan asuransi pada tahun 2003 dimana kinerja lembaga asuransi lebih baik 

dibanding lembaga bank. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian Wahyono (2002) dan Siti 

Nurcholila (2005), terletak pada periode penelitian dan variabel yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangannya. Adapun alat pengukuran yang digunakan 

yaitu current ratio (CR), net profit margin (NPM), debt ratio (DR), struktur modal 

(SM), dan return on equity (ROE). Dari rasio-rasio tersebut dapat diketahui 

bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, berapa 

keuntungan operasional yang bisa diperoleh perusahaan, seberapa besar 

perusahaan menggunakan hutang dalam kegiatan operasinya, kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutangnya dengan modal sendiri dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk para pemegang sahamnya.  

Dengan demikian, perusahaan bank dan perusahaan asuransi sebagai 

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, dituntut untuk 

memiliki kinerja keuangan yang sehat sehingga fungsi lembaga tersebut dapat 



 

berjalan dengan lancar. Untuk itu diperlukan penilaian kinerja keuangan yang 

merupakan upaya untuk mengetahui prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

kurun waktu tertentu yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan investor 

atau calon investor dan pihak lain yang berkepentingan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana kinerja perusahaan bank dan asuransi yang listed di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) pada tahun 2005 ? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan bank 

dan asuransi yang listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2005 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetapkan di atas, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menentukan kinerja keuangan lembaga perbankan dan asuransi yang 

listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

2. Untuk menentukan ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan perusahaan bank 

dan asuransi yang listed di Bursa Efek Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak antara 

lain bagi perusahaan, nasabah dan calon investor, akademisi, dan peneliti. 

1. bagi perusahaan 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoreksi kinerja 

perusahaannya sehingga dapat meningkatkan market share-nya. 

2. bagi nasabah dan calon investor 

penelitian ini digunakan sebagai wacana yang pada akhirnya berpengaruh 

pada keputusan nasabah maupun calon nasabah yang berkeinginan untuk 

membangun kerjasama dengan perusahaan bank maupun asuransi. 

 


