
 

 

ABSTRAK 

 

Nenden Ayu Agustina. Pengaruh Jumlah Risk Based Capital terhadap 

Profitabilitas Pada PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syari’ah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi atau lembaga 

yang menjalankan usahanya dengan prinsip syari’ah, yaitu asuransi syari’ah. 

Tingkat kesehatan (Solvabilitas) dari perusahaan asuransi di Indonesia ditentukan 

dengan nilai rasio Risk Based Capital, Peraturan Menteri Keuangan No. 11/ PMK. 

010/ 2011 dimana perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas dana tabarru’ 

paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk 

mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi 

dalam pengelolaan kekayaan dan atau kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan Risk Based Capital, perkembangan Tingkat 

Profitabilitas dan pengaruh Risk Based Capital terhadap Return On Assets pada PT. 

Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syari’ah. 

Asuransi syaria’ah merupakan usaha saling melindungi dan tolong 

menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset 

dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah. Pada perusahaan 

asuransi rasio risk based capital digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

perusahaan untuk membiayai hutangnya yaitu pertanggungan yang dikelola oleh 

perusahaan tersebut, semakin besar presentase RBC maka semakin besar pula 

tingkat keamanan finansial perusahaan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer berupa laporan keuangan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 

Unit Syari’ah, dan data sekunder diperoleh dengan melakukan study kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan adalah  regresi  linier sederhana,  korelasi Pearson Product 

Moment, dan koefisien determinasi, dilengkapi uji signifikansi pada level of 

significance 5%. 

Penelitian ini menyimpulkan pertama adanya penurunan RBC pada tahun 

2013 triwulan ke I sebesar 42.9%, dan pada tahun 2012 triwulan ke I terjadi 

peningkatan sebesar 61.01%. Kedua adanya penurunan tingkat profitabilitas pada 

tahun 2013 triwulan ke IV sebesar 5.6% dan pada tahun 2013 triwulan ke I terjadi 

peningkatan sebesar 5.4%. Ketiga setelah dianalisis, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa RBC berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas PT. 

Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syari’ah periode Maret 2011– Desember 

2013 dengan  tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Koefisien determinasi 

menunjukkan bahwa perubahan variabel ROA yang disebabkan oleh RBC sebesar 

5.7% dan sisanya 94.3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model penelitian. 

Kata kunci :Risk Based Capital, Profitabilitas (Return On Assets). 



 

 

 


