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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 

rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana secara 

simultan ataupun parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2007-2012. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana, 

sedangkan variabel dipendennya adalah kinerja keuangan. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan asuransi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang berjumlaah 11. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria 

adalah 7 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio retensi 

sendiri secara parsial berpengaruh signifikan tarhadap kinerja keuangan, 

sedangkan rasio ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana tidak bepengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan rasio likuiditas, rasio 

retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan dengan tingkat signifikan 0.000 < 0.05. nilai 

Adjusted R
2
 menunjukkan hasil sebesar 0.488 yang artinya 48.8% kinerja 

keuangan dipengaruhi oleh rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran 

perusahaan dan tingkat kecukupan dana. Sedangkan sisanya 51.2% di pengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Kata kunci: Rasio Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Kecukupan Dana, Kinerja Keuangan, Rasio Underwriting 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Asuransi menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam pemilihan 

investasi dimana terdapat dua unsur yang ditawarkan oleh asuransi yaitu unsur  

proteksi sebagai unsur utama dan investasi sebagai unsur tambahan. Perusahan 

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam 

bidang layanan jasa dan bidang perasuransian yang membantu masyarakat 

mengatasi resiko yang terjadi dengan cara seseorang mengikatkan diri kepada 

perusahaan, untuk mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka dimasa yang 

akan datang, yang mana kekuatan dari perusahaan asuransi terletak pada 

peningkatan aset perusahaan, pelayanan, jumlah nasabah, dan jumlah pendapatan 

premi yang dihimpun dari nasabah.  

Oleh karena itu perusahaan asuransi harus meningkaykan pelayanan yang 

terbaik terhadap nasabah karena perusahaan asuransi memperoleh pendapatan 

melalui premi yang berasal dari penghimpunan dana oleh nasabah yang membeli 

atau memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi. 

Perusahaan asuransi perlu melakukan evaluasi kinerja perusahaan dengan 

melakukan berbagai macam analisis terhadap aspek-aspek kinerja keuangan 

perusahaan dalam laporan keuangannya. Salah satunya adalah dengan melakukan 

analisis terhadap rasio-rasio keuangan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya adalah : 

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012 ? 

2. Apakah rasio retensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012 ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012 ? 

4. Apakah tingkat kecukupan dana berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012 ? 

5. Apakah rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012 ? 

 

LANDASAN TEORI 

Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2011:07), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu. 

Menurut Brigham & Houston (2004:44), laporan keuangan adalah 

beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi 

penting juga untuk memikirkan asset-aset nyata yang mendasari angka-angka 

tersebut. 

Rasio Likuiditas 

 Menurut Fitriani dan Dorkas (2009:106), secara umum likiuiditas 

berhubungan erat dengan kemampuan industri asuransi untuk memenuhi 

kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi. Kemampuan membayar industri 



asuransi baru dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar 

perusahaan disatu dengan kewajiban-kewajiban finasial yang segera harus 

dipenuhi dilain pihak. Semakin cepat perusahaan-perusahaan asuransi melunasi 

klaim yamng diajuka oleh pemegang polis, maka semakin tinggi kemampuan 

likuiditasnya. 

 Menurut Detiana (2012:04), rasio likuiditas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, apakah kondisi 

keuangannya solven atau tidak. Rasio yang tinggi menunjukkan adanya masalah 

likuiditas dan perusahaan kemungkinan besar berada dalam kondisi yang tidak 

soven, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kecukupan cadangan, 

serta kestabilan dan likluiditas kekayaan yang diperkenankan. 

  Menurut Yuliana (2008:07), rasio likuiditas adalah rasio yang 

membandingkan antara kewajiban dengan harta lancar. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan. 

Rasio Retensi Sendiri 

 Menurut Meirianie (2013:04), rasio ini digunaka untuk mengukur tingkat 

retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri 

dibanding premi yang diterima secara langsung. 

 Menurut Fitriani dan Dorkas (2009:12), rasio retensi sendiri merupakan 

jumlah atau sebagian resiko dimana industri asuransi ingin menahannya untuk 

pos-pos sendiri atau perkiraan sendiri. 

Menurut Yuliana (2008:07), rasio retensi sendiri mencerminkan 

perbandingan antara premi neto dengan premi bruto. Ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan dengan premi 

yang diterima secara langsung. 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Susilo (2010:06), ukuran perusahaan bisa diukur dengan 

menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah 

satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif stabil dan mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil. 

Menurut Permanasari (2012:09), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

perusahaan. Sedangkan menurut Agnes Sawir (2004:101-102) dalam Bestivano 

(2013:08), ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur 

keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda. 

Sebagian besar peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai proksi 

sensitifitas politis dan prilaku manajer dalam melaporkan kinerja keuangannya 

(Pacessa 1995) dalam (Handayani & Rachadi, 2009:05). 

Tingkat Kecukupan dana 

Menurut Yuliana (2008:07), tingkat kecukupan dana merupaka rasio yang 

mengukur perbandingan antara modal sendiri dengan total aktiva. Rasio ini sangat 

penting bagi perusahaan karena rasio ini dapat menunjukkan komitmen pemegang 

saham dalam menjalankan usaha. 



Menurut Meirianie (2013:03), rasio tingkat kecukupan dana digunakan 

untuk  mengukur tingkat kecukupan sumber dana (adequancy of capital fund) 

perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi yang dimiliki. 

 

Kinerja Keuangan  

Menurut Fahmi (2011:239), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Ada lima tahap dalam menganilisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara 

umum, yaitu: 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan  

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah 

dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku 

umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan 

keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan perhitungan. 

Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi 

dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan 

tersebut akan memberikan suatu kesimpulan dengan analisis yang 

diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. 

Dari hasil hitungan yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. 

Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini 

ada dua, yaitu: 

a. Time series analysis, yaitu membandingkan antar waktu atau antar 

periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. 

b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang 

dilakukan bersamaan. 

Dari hasil penggunaan ke dua metode ini diharapkan nantinya akan dibuat 

suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada 

dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik dan sangat 

tidak baik. 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah 

dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk 

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh 

perbankan tersebut. 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai 

permasalaan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang 

dihadapi maka  dicarikan solusi guna memeberikan suatu input atau 



masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat 

terselesaikan. 

Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rasio 

undewriting. Menurut agustina (2012:09), rasio underwriting merupakan penentu 

pokok dari posisi laba usaha perusahaan asuransi. Peningkatan keuntungan usaha 

asuransi tersebut sebagai usaha utama perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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H1=  Rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2= Rasio retensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3=  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4= Tingkat kecukupan dana berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H5=  Rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat 

kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

Rasio Retensi Sendiri (X2) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Tingkat Kecukupan Dana (X4) 

     Kinerja 

Keuangan (Y) 

Rasio Likuiditas (X1) 



METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. Varabel Independen 

a. Rasio Liukuiditas (X1) 

                 
           

                
 

 

b. Rasio Retensi Sendiri (X2) 

                      
          

           
 

c. Ukuran Perusahaan (X3) 

      Ukuran Perusahaan = Total Aktiva 

d. Tingkat Kecukupan Dana (X4) 

                       
             

            
 

2. Variabel dependen 

Rasio underwriting (Y) 

                   
                  

                
 

 

Populasi dan sampel penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana perusahaan 

dipilih sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan dan mempubliksikan laporan keuangan tahunan secara lengkap 

dari Desember 2007 sampai dengan Desember 2012. 

2. Perusahaan yang tiap tahunnya mengalami laba positif (laba mengalami 

peningkatan tiap tahunnya). 

Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data yang diolah 

berasal dari situs Bursas Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Studi Pustaka 

2. Studi Dokumentasi 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Seleksi sampel berdasarkan kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

http://www.idx.co.id/


Seleksi Sampel Perusahaan Asuransi Periode 2007-2012 

 

Keterangan Des 2007-Des 2012 

Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI 

Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap 

Perusahaan yang labanya tidak positif 

11 

(2) 

(2) 

Total sampel yang memenuhi kriteria 7 

  Sumber : idx.co.id (2013) 

 

Analisis pengujian hipotesis 

Uji Statistik Deskriptif 

Deskriptif data dari setiap variabel penelitian yang mencakup nilai mean, 

maksimum, minimum, dan standar deviasi dilakukan dengan uji statistik 

deskriptif menggunakan program SPSS 17.0. hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RLD (X1) 42 .333 2.289 1.45686 .482907 

RTS (X2) 42 .226 .927 .63895 .186755 

UKP (X3) 42 49503 1796430 488623.93 405056.530 

TKD (X4) 42 .143 .589 .41155 .127712 

RUW (Y) 42 .138 .699 .33826 .150496 

Valid N 

(listwise) 

42 
    

      Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi harus memenuhi 

pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalm penelitian 

ini adalah uji nomalitas, uji autokorelasi. uji multikolinieritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2006:114), uji statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan hipotesis : 

Ho = data berdistribusi normal 

Ha = data tidak berdistribusi normal 

dengan kriteria jika sig > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

Hasil uji normalitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0. 

Hasilnya adalah seperti yang terlihat pada tabel 4.3 berikut: 



Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

                                     One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  RLD RTS UKP TKD RUW 

N 42 42 42 42 42 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 1.45686 .63895 488623.93 .41155 .33826 

Std. Deviation .482907 .186755 405056.530 .127712 .150496 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .091 .127 .197 .097 .137 

Positive .056 .096 .197 .082 .137 

Negative -.091 -.127 -.139 -.097 -.092 

Kolmogorov-Smirnov Z .590 .822 1.279 .629 .886 

Asymp. Sig. (2-tailed) .877 .508 .076 .824 .413 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 42 data. RLD dalam 

data ini adalah rasio likuiditas yang memiliki signifikan sebesar 0.887 > 0.05, 

yang berarti data berdistribusi normal atau Ho tidak dapat di tolak ditolak. RTS 

dalam data ini adalah rasio retensi sendiri yang memiliki signifikan sebesar 0.508 

> 0.05, yang berarti data berdistribusi normal atau Ho tidak dapat ditolak. UKP 

dalam data ini adalah ukuran perusahaan yang memiliki signifikan sebesar 0.076 

> 0.05, yang berarti data berdistribusi normal atau Ho tidak dapat ditolak. TKD 

dalam data ini adalah tingkat kecukupan dana yang memiliki signifikan sebesar 

0.824 > 0.05, yang berarti data berdistribusi normal atau Ho tidak dapat ditolak. 

RUW dalam data ini adalah rasio underwriting  yang memiliki signifikan sebesar 

0.413 > 0.05, yang berarti data berdistribusi normal atau Ho tidak dapat ditolak.  

Dapat disimpulkan bahwa variabel rasio likuiditas, rasio retensi sindiri, 

ukuran perusahaan, tingkat kecukupan dana dan rasio underwriting berdistribusi 

normal. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson. Nilai uji 

statistik Durbin Watson (DW) berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, 

bila nilai uji statistik DW lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga (1 > DW 

atau DW  > 3), maka residuals atau error dari model regresi berganda tidak 

bersifat independen atau terjadi autocorrelation (Uyanto, 2009:248). 

Hasil pengujian yang dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0 dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

 

 

 



Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .791
a
 .625 .585 .096986 1.351 

a. Predictors: (Constant), RLD (X1), RTS (X2), UKP (X3), TKD (X4) 

b. Dependent Variable: RUW (Y) 

    Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

Dari tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

dari autokorelasi, karena nilai Durbin Watson sebesar 1.351, dimana nilai DW 

lebih besar dari satu atau lebih kecil dari tiga (1 < DW < 3).  

Uji Multikolienieritas 

Menurut Ghozali (2006:91), untuk melihat adanya atau terjadinya 

multikolonieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance < 0.10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya nilai 

tolerance > 0.10 data bebas dari multikolinieritas. 

2. Jika nilai variance inflation factor (VIF) > 10 maka terjadi 

multikolinieritas, sebaliknya nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

maka data bebas dari multikilonieritas.  

Hasil pengujian yang menggunakan bantuan SPSS 17.0 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

                                                           Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .761 .084    

RLD (X1) -.097 .041 -.310 .597 1.676 

RTS (X2) -.610 .087 -.757 .876 1.142 

UKP (X3) 1.352E-9 .000 .004 .708 1.413 

TKD (X4) .261 .151 .222 .618 1.617 

a. Dependent Variable: RUW (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

 Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa variabel RLD (Rasio Likuiditas) 

memiliki nilai Tolerance sebesar 0.597 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.676 < 10. 

variabel RTS (Rasio Retensi Sendiri) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.876 > 



0.10 dan nilai VIF sebesar 1.142 < 10. variabel UKP (Ukuran Perusahaan) 

memiliki nilai Tolerance sebesar 0.708 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.413 < 10. 

variabel TKD (Tingkat Kecukupan Dana) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.618 

> 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.617 < 10. 

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 sehingga variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105), untuk mengetahui apakah data residual 

mengalami heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji scatterplot. Dasar 

analisis scatterplot untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Namun analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit 

jumlah pengamatan maka semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plots. 

Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan 

hasil. Salah satu uji untuk melihat apakah model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Glejser (Ghozali, 2007:107). 

 Menurut Suliyanto (2011:98), uji heteroskedastisitas dengan metode 

glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai 

mutlak residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (Sig. > α = 

0.05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. 

Hasil uji Glejser yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .040 .048  .830 .412 

RLD (X1) .024 .023 .220 1.056 .298 

RTS (X2) .021 .049 .072 .419 .677 

UKP (X3) 2.008E-8 .000 .152 .794 .432 

TKD (X4) -.059 .086 -.141 -.688 .496 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 



Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai sig untuk variabel RLD 

(Rasio Liukuiditas) sebesar 0.298 > 0.05. Nilai sig untuk variabel RTS (Rasio 

Retensi Sendiri) sebesar 0.677 > 0.05. Nilai sig untuk variabel UKP (Ukuran 

Perusahaan) sebesar 0.432 > 0.05. Nilai sig untuk variabel TKD (Tingkat 

Kecukupan Dana) sebesar 0.496 > 0.05. Karena nilai sig dari masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas 

dari heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel independen (rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran 

perusahaan, tingkat kecukupan dana) terhadap variabel dipenden (kinerja 

keuangan) yang dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Persamaan regresi 

berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Berganda 

                                                       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .761 .084  .000 

RLD (X1) -.097 .041 -.310 .023 

RTS (X2) -.610 .087 -.757 .000 

UKP (X3) 1.352E-9 .000 .004 .976 

TKD (X4) .261 .151 .222 .092 

a. Dependent Variable: RUW (Y) 

     Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

Dari tabel 4.8 di atas diperoleh hasil persamaan model regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

RUW = 0.761 - 0.097 RLD – 0.610 RTS + 1.352E-9 UKP + 0.261 TKD + Ɛ 

Keterangan : 

1. Konstanta sebesar 0.761 menunjukkan bahwa apabila variabel independen 

ditiadakan maka setiap kenaikan 1% konstanta akan menyebabkan 

penurunan kinerja keuangan sebesar 0.761. 

2. Nilai koefisien regresi untuk rasio likuiditas (RLD) sebesar -0.097 

Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% rasio likuiditas akan 

menyebabkan kinerja keuangan turun sebesar 0.097 dengan asumsi nilai 

koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien regresi untuk rasio retensi sendiri (RTS) sebesar -0.610. Ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% rasio retensi sendiri akan 

menyebabkan penurunan kinerja keuangan sebesar 0.610 dengan asumsi 

nilai koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 



4. Nilai koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (UKP) sebesar 1.352E-9. 

Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% ukuran perusahaan akan 

menyebabkan kenaikan kinerja keuangan sebesar 1.352E-9 dengan asumsi 

nilai koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

5. Nilai koefisien regresi untuk tingkat kecukupan dana (TKD) sebesar 0.261. 

Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% tingkat kecukupan dana akan 

menyebabkan kenaikan kinerja keuangan sebesar 0.261 dengan asumsi 

nilai koefisien regresi variabel lain tetap atau konstan. 

 

Uji Hipotesis 

Uji-t (Uji Parsial) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel 

independen (rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat 

kecukupan dana) secara parsial terhadap variabel dipenden (kinerja keuangan). 

Pengujian ini menggunakan uji t, dengan melakukan perbandingan antara 

nilai t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 

0.05) dan degree of freedom (n-k), dimana n adalah banyak sampel dan k adalah 

banyaknya variabel. Dan pengaruh secara parsial dapat dilihat dari melihat nilai 

signifikansinya.  

Formulasi hipotesis: 

1. Hipotesis 1 

Ho =    variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Ha =    variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika t-hitung < - t-tabel, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

Jika t-hitung > - t-tabel, maka Ha  tidak dapat diterima dan H0  tidak 

dapat ditolak 

b. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha tidak dapat diterima dan 

Ho tidak dapat ditolak. 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

2. Hipotesis 2 

Ho =    variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Ha =    variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 



a. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ha  ditolak dan Ho diterima 

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ha  diterima dan Ho ditolak 

b. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  ditolak dan Ho diterima 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan Ho ditolak 

Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan bantuan SPSS 17.0 dapat dilihat melalui tabel 4.9, yaitu : 

   Tabel 4.8 

    Hasil Uji Parsial 

                                                              Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .761 .084  9.031 .000 

RLD (X1) -.097 .041 -.310 -2.378 .023 

RTS (X2) -.610 .087 -.757 -7.036 .000 

UKP (X3) 1.352E-9 .000 .004 .030 .976 

TKD (X4) .261 .151 .222 1.731 .092 

a. Dependent Variable: RUW (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa rasio likuiditas (RLD) memiliki 

nilai  t-hitung sebesar -2.378 < -2.026 (t-tabel α = 0.05, df = (42-5) = 37). 

Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.023 < 0.05, ini menyatakan bahwa H1 

diterima dan Ho ditolak, yang berarti rasio likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

Dari tabel 4.9  di atas menunjukkan bahwa rasio retensi sendiri (RTS) 

memiliki nilai  t-hitung sebesar -7.036 < -2.026 (t-tabel α = 0.05, df = (42-5) = 

37). Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.000 < 0.05, ini menyatakan bahwa 

H2 diterima dan Ho ditolak, yang berarti rasio rertensi sendiri berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (UKP) 

memiliki nilai  t-hitung sebesar 0.030 < 2.026 (t-tabel α = 0.05, df = (42-5) = 37). 

Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.976 > 0.05, ini menyatakan bahwa H3 

ditolak dan Ho tidak dapat ditolak, yang berarti ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dana (TKD) 

memiliki nilai  t-hitung sebesar 1.731 < 2.026 (t-tabel α = 0.05, df = (42-5) = 37). 

Sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.092 > 0.05, ini menyatakan bahwa H4 

ditolak dan Ho tidak dapat ditolak, yang berarti tingkat kecukupan dana  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 



Uji - F (Uji Simultan) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

(rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan 

dana) secara simultan terhadap variabel dipenden (kinerja keuangan), yaitu 

dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dengan menggunakan 

level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (df pembilangnya = k-

1) dan (df penyebutnya = n-k) dan melihat nilai probabilitas signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

Ho =   variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan  dan 

tingkat kecukupan dana secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Ha =  variabel rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan  dan 

tingkat kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha  ditolak dan H0 diterima 

Jika F-hitung > F-tabel, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  ditolak dan H0 diterima 

Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima dan H0 ditolak 

Hasil uji simultan variabel independen (rasio likuiditas, rasio retensi 

sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana) terhadap variabel 

dependen (kinerja keuangan) dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .581 4 .145 15.431 .000
a
 

Residual .348 37 .009   

Total .929 41    

a. Predictors: (Constant), TKD (X4), RTS (X2), UKP (X3), RLD (X1) 

b. Dependent Variable: RUW (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari tabel 4.10 di atas ANOVA atau Analysis of Varians,  menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 15.431 > 2.630 (F-tabel dengan df pembilang 5-1 = 

4, df penyebut 42-5 = 37 dan taraf signifikan = 0.05) sedangkan nilai 

signifikannya sebasar 0.000 < 0.05, maka H5 diterima dan Ho ditolak, yang 

artinya variabel rasio likuiditas, rasio retensi serndiri, ukuran perusahaan dan 

tingkat kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

 



Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka 

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan 

pada variabel tergantungnya (Suliyanto, 2011:55). 

Hasil koefisien detrminasi dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

       Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .791
a
 .625 .585 .096986 

a. Predictors: (Constant), TKD (X4), RTS (X2), UKP (X3), RLD (X1) 

b. Dependent Variable: RUW (Y) 

     Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

Menurut Suliyanto (2011:59), koefisien determinasi memiliki kelemahan, 

yaitu bisa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi 

dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam 

model akan meningkatkan nilai R
2
 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penggantinya. Untuk mengurangi 

kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan 

yaitu Adjusted R Square. 

Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) adalah sebesar 0.585. Hal ini menunjukkan bahwa 58.5% 

kinerja keuangan perusahaan asuransi dipengaruhi oleh rasio likuiditas, rasio 

retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana. Dan sisanya 

41.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah, hasil analisi  dan uji hipotesis yang telah 

dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2012 dapat dilihat dari nilai sig 0.023 < 0.05 yang artinya H1 diterima dan 

Ho ditolak. 

2. Rasio retensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan asuransi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2012 dapat dilihat dari nilai sig 0.000 < 0.05 yang artinya H2 diterima dan 

Ho ditolak. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia 



periode 2007-2012 dapat dilihat dari nilai sig 0.976 > 0.05 yang artinya H3 

tidak dapat diterima dan Ho tidak dapat ditolak. 

4. Tingkat kecukupan dana tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2012 dapat dilihat dari nilai sig 0.092 > 0.05 yang artinya H4 

tidak dapat diterima dan Ho tidak dapat ditolak. 

5. Rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat 

kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan asuransi yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2012 dapat dilihat dari nilai sig 0.000 < 0.05 yang artinya H5 

diterima dan Ho ditolak. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

diharapkan menambah variabel lain yang ada di Early Warning System, 

karena nilai adjusted R square sebesar 58.5% kinerja keuangan perusahaan 

asuransi dipengaruhi oleh rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran 

perusahaan dan tingkat kecukupan dana yang mengindikasikan bahwa 

masih terdapat variabel lain diluar penelitian ini yang mempengaruhi 

kinerja keuangan yaitu sebesar 41.5%. 

2. Bagi perusahaan asuransi sebaiknya menggunakan rasio likuiditas, rasio 

retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana untuk 

meningkatkan kinerja keuanganya. 

3. Bagi calon investor disarankan untuk menganalisis laporan keuangan 

seperti rasio likuiditas dan rasio retensi sendiri sebagai bahan 

pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan karena dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio retensi sendiri berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 
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