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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

yang menjelaskan mengenai pengaruh premi, dana tabarru’, pembayaran klaim dan 

likuiditas dana perusahaan terhadap solvabilitas dana perusahaan di asuransi jiwa 

syariah yang ada di Indonesia. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data 

dari nilai rata-rata, standar deviasi varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness. Penelitian deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005).   

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Penelitian ini 

dilakukan oleh penulis pada bulan April 2018. Pelaksanaan tersebut dimulai dari 

pengumpulan data dari website, mengolah data sampai dengan menganalisis data.  

C. Obyek Penelitian 

Objek penelitian merupakan titik konsentrasi sebuah penelitian dilakukan. 

Dalam penelitian ini objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah laporan 

keuangan tahunan perusahaan asuransi jiwa syariah tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016. Laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah yang dimaksud 

merupakan laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah yang masuk ke 

dalam sampel penelitian.  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti (Supardi, 1993). Populasi dalam 

penelitian ini sendiri adalah asuransi jiwa syariah di Indonesia yang berjumlah 24, 

yaitu:  
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1. PT Asuransi Takaful Keluarga 

2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin 

3. PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha 

4. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi 

5. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia 

6. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

7. PT AIA Financial  

8. PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

9. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 

10. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 

11. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

12. PT Asuransi Jiwa Mega Life 

13. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG 

14. PT Avrist Assurance 

15. PT Axa Financial Indonesia 

16. PT Axa Mandiri Financial Services 

17. PT BNI Life Insurance 

18. PT Great Eastern Life Indonesia 

19. PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)  

20. PT Prudential Life Assurance 

21. PT Sun Life Financial Indonesia 

22. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (d/h PT MAA Life 

Assurance) 

23. PT ACE Life Assurance Menara Cakrawala 

24. PT Financial Wiramitra Danadyaksa 

Dari sejumlah populasi tersebut, diambil beberapa sampel untuk penelitian ini. 

Sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian 

sebagai “wakil” dari para anggota populasi (Supardi, 1993). Pengambilan beberapa 

sampel dalam penelitian dimaksudkan agar penelitian lebih efisien serta lebih 

terarah. Dalam pengambilan sampel juga digunakan metode khusus agar sampel 
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yang diambil dari populasi lebih merepresentasikan keseluruhan populasi yang ada 

karena cukup mewakilkan populasi.   

Pada penelitian ini teknik sampling atau metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

sampling yang sampelnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan 

untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria 

dikehendaki dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode ini dimaksudkan agar sampel yang diambil sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan penelitian. Selain itu, 

pengambilan sampel juga dimaksudkan agar memberikan nilai yang lebih 

representatif.   

Sampel dalam penelitian ini adalah asuransi jiwa syariah dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan; 

2. Telah beroperasi lebih dari 5 tahun; 

3. Memiliki laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014-2016 dan di 

terbitkan di website resmi perusahaan yang bersangkutan. 

4. Memiliki laporan keuangan yang berakhir setiap 31 Desember.  

Adapun asuransi jiwa syariah yang masuk dalam kriteria sampel penelitian adalah : 

1. PT Asuransi Takaful Keluarga 

2. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin 

3. PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha 

4. PT AIA Financial  

5. PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

6. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 

7. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 

8. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 

9. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG 

10. PT Axa Financial Indonesia 

11. PT Axa Mandiri Financial Services 
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12. PT BNI Life Insurance 

13. PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)  

14. PT Prudential Life Assurance 

15. PT Sun Life Financial Indonesia 

16. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (d/h PT MAA Life Assurance) 

Hal ini didasarkan pada hasil identifikasi penulis terkait karakteristik dari 

semua populasi dan didapatkan bahwa asuransi jiwa syariah yang disebutkan diatas 

telah memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini. Perusahaan asuransi 

jiwa syariah tersebut merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan yang telah beroperasi lebih dari 5 tahun, memiliki laporan 

keuangan perusahaan dari tahun 2014-2016 dan di terbitkan di website resmi 

perusahaan yang bersangkutan serta memiliki laporan keuangan yang berakhir 

setiap 31 Desember.  

Dalam pengambilan sampel terdapat satu perusahaan yakni Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912, yang sebenarnya memenuhi kriteria sampel akan tetapi 

tidak memiliki variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga, Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera 1912 tidak dapat dijadikan sampel penelitian.  

E. Sumber Data  

Dalam pengumpulan data terdapat dua macam data yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer yang digunakan yakni laporan keuangan perusahaan asuransi 

jiwa syariah periode 2014-2016. Sedangkan, data sekunder yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian terdahulu 

yang mendukung penelitian.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh dari data historis perusahaan 

asuransi jiwa syariah, studi literatur, laporan penelitian, dan laporan keuangan 

periode 2014-2016 yang di terbitkan pada website resmi perusahaan asuransi jiwa 

syariah. Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan data 

dengan cara mempelajari dan memahami sumber-sumber yang berhubungan 

dengan analisis laporan keuangan dan laporan keuangan asuransi jiwa syariah. 
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Sumber-sumber yang berhubungan bisa dari literatur, jurnal-jurnal, media massa 

dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan 

dan sumber lain. 

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independent/bebas dan variabel dependent/terikat. Variabel independent/bebas 

dalam penelitian ini adalah variabel (X) dan variabel dependent/ terikat dalam 

penelitian ini adalah variabel (Y). Variabel (X) dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa variabel, yakni : 

(X1) Premi,  

(X2) Dana tabarru’,  

(X3) Pembayaran klaim, 

(X4) Likuiditas dana perusahaan. 

Sedangkan untuk variabel (Y) terdiri dari satu variabel yakni solvabilitas dana 

perusahaan yang didapatkan dari formula berikut ini: 

Tabel 3.1 Perhitungan Risk Based Capital (RBC) 

Uraian Jumlah 

1. Tingkat Solvabilitas  

a. Kekayaan yang diperkenankan *** 

b. Kewajiban *** 

c. Tingkat Solvabilitas (a – b) X 

2. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)  

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan *** 

b. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan 

kewajiban dalam setiap jenis mata uang 

*** 

c. Perbedaan antara beban klaim yang 

diperkirakan dengan beban klaim yang terjadi 

*** 

d. Ketidak mampuan reasuradur untuk membayar 

klaim yang terjadi 

*** 
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Uraian Jumlah 

e. Jumlah BTSM (2a+2b+2c+2d) Y 

3. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat 

Solvabilitas 

(X-Y) 

4. Rasio Risk Based Capital (dalam %) (X/Y) 

Sumber : Peraturan Ketua BAPEPAM LK No. PER-09 BL/2011 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian 

ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara lebih rinci, 

operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

X1 Iuran atau kontribusi 

pemegang polis yang 

terdiri dari unsur 

tabarru’ dan tabungan 

bebas unsur riba. 

Logaritma 

natural dari 

jumlah premi 

yang 

dibayarkan 

oleh pemegang 

polis yang 

tertera pada 

laporan 

keuangan. 

Nominal 

X2 Dana perusahaan yang 

didapatkan dari 

pemegang polis. 

Pemegang polis yang 

sudah membayarkan 

premi, secara otomatis 

sudah membayarkan 

variabel ini dengan 

Logaritma 

natural dari 

jumlah dana 

tabarru’ yang 

ada pada 

laporan 

keuangan 

perusahaan. 

Nominal 
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Variabel Konsep Indikator Skala 

proporsi yang sudah 

ditetapkan perusahaan 

asuransi jiwa syariah.  

X3 Kewajiban perusahaan 

asuransi jiwa syariah 

dalam memenuhi 

permintaan yang 

diajukan atas klaim 

pemegang polis. 

Logaritma 

natural dari 

jumlah klaim 

yang dibayar 

perusahaan 

yang tertera 

pada laporan 

keuangan. 

Nominal 

X4 Kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban 

jangka pendek. 

Rasio dari 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

memenuhi 

kewajiban 

jangka pendek 

menggunakan 

dana 

perusahaan 

yang ada. 

Rasio 

Solvabilitas 

Dana 

Perusahaan 

Asuransi 

Jiwa 

Syariah 

Kemampuan 

perusahaan dalam 

dalam memenuhi 

seluruh kewajiban 

perusahaan, baik 

kewajiban jangka 

pendek maupun 

Rasio dari 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

pemenuhan 

kewajiban 

jangka pendek 

Rasio 
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Variabel Konsep Indikator Skala 

kewajiban jangka 

panjang. 

maupun jangka 

panjang 

dengan dana 

perusahaan 

yang ada. 

  Sumber: Berbagai sumber 

H. Teknik Analisis Data 

1. Statistika deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna (Walpole & Mayers, 1993). Macam-macam statistika deskriptif 

yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik dan juga besaran-besaran lain 

di majalah dan koran-koran.  

Dalam penelitian ini, statistika deskriptif digunakan untuk menjabarkan 

masing-masing variabel dengan menggunakan grafik dari hasil olahan data. 

Metode ini dilakukan untuk melihat bagaimana masing-masing variabel 

terlihat dalam beberapa perusahaan yang menjadi sampel. 

2. Data Panel 

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Model regresi data panel  

merupakan gabungan data time series dan cross section yang mampu 

menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of 

freedom yang lebih besar (Widarjono, 2016).  Alat pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan program Eviews 8. Dalam (Widarjono, 2016), 

model regresi dalam bentuk log linier dapat ditulis sebagai berikut:   

 

 

dimana : Y = solvabilitas dana perusahaan; X1 = premi; X2 = dana tabarru’; X3 

= pembayaran klaim; X4.= likuiditas dana perusahaan. Residual dalam model 

ini biasanya mengikuti asumsi metode OLS.  

ln Yit = 0 + β1ln X1it+ β2 ln X2it+ β3 ln X3it + β4 ln X4it + eit 
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a. Model Dalam Data Panel 

Dalam mengestimasi model regresi dengan data panel terdapat beberapa 

metode yang biasa digunakan, yaitu pendekatan Common Effect, Fixed Effect 

dan Random Effect.  

1) Model Common Effect 

Menurut Greene (2002) dalam (Srihardianti, Mustafid, & Prahutama, 2016), 

Model common effect mengasumsikan bahwa Zi hanya terdiri dari konstan 

saja atau dapat diartikan bahwa tidak terdapat efek spesifik individual. 

Struktur model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut : 

 

 

                                      i = 1,......,k; t = 1,......,T 

dimana α adalah koefisien intersep (konstan) yang merupakan bilangan 

skalar, β adalah matriks slope berukuran px1 dan x’it merupakan observasi 

ke-i dan waktu ke- t pada variabel penjelas p. 

Dalam mengestimasi parameter model Common Effect, terdapat 4 metode 

estimasi yang dapat digunakan, yaitu (Srihardianti et al., 2016): 

a) Ordinary Least Square (OLS), jika bersifat homoskedastik dan tidak 

ada cross-sectional correlation;  

b) Weighted Least Square (WLS), jika bersifat heteroskedastik dan tidak 

ada cross-sectional correlation;  

c) Seemingly Uncorrelated Regression (SUR), jika bersifat 

heteroskedastik dan ada cross-sectional correlation; dan  

d) Feasible Generalized Least Square (FGLS) dengan proses 

autoregressive (AR), jika bersifat heteroskedastik dan ada korelasi 

antar waktu pada residualnya. 

2) Model Fixed Effect  

Menurut Greene (2002) dalam (Srihardianti et al., 2016), struktur model 

fixed effect merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman 

dari variabel independen menurut individu.  

Yit=α+x’it+it 
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Dalam mengestimasi parameter model fixed effects terdapat 3 metode 

estimasi yang dapat digunakan berdasarkan pada asumsi struktur matriks 

varians-kovarians residualnya (Srihardianti et al., 2016). Metode estimasi 

parameter tersebut antara lain : 

a) Ordinary Least Square (OLS), jika bersifat homoskedastik dan tidak 

ada cross-sectional correlation;  

b) Weighted Least Square (WLS), jika bersifat heteroskedastik dan tidak 

ada cross-sectional correlation; dan 

c) Seemingly Uncorrelated Regression (SUR), jika bersifat 

heteroskedastik dan ada cross-sectional correlation. 

3) Model Random Effect  

Struktur model Random Effect digunakan apabila efek individual Zi tidak 

memiliki korelasi dengan variabel independen. 

Menurut Baltagi (2003) dalam (Srihardianti et al., 2016), apabila dilihat dari 

struktur matriks varian covarian residualnya, terlihat bahwa komponen error 

dari model bersifat homokedastik dan terdapat korelasi antar waktu antara 

error dengan sektor yang sama (equicorrelated). Dengan demikian menurut 

Fadly (2011) dalam (Srihardianti et al., 2016), metode yang tepat untuk 

mengestimasi model random effects adalah Generalized Least Squares 

(GLS) dengan asumsi homoskedastik dan tidak ada cross-sectional 

correlation. 

b. Pemilihan Model (Teknik Estimasi) Regresi Data Panel  

Pada dasarnya ketiga model estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan 

keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu objek dan variabel 

penelitiannya. Namun, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menentukan teknik yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. 

Terdapat dua uji untuk memilih teknik estimasi data panel yaitu uji statistik F 

dan uji Hausman. 

1) Uji Statistik F (Uji Chow) 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan mana yang lebih baik diantara 

model common effect dan model fixed effect (Lestari & Setyawan, 2017).  
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2) Uji Hausman 

Hausman (1978), telah mengembangkan uji statistik untuk memilih metode 

yang lebih tepat untuk regresi data panel diantara model fixed effect atau 

random effect (Widarjono, 2016).  

c. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. 

Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol, 

karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti 

untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikatnya. Ada tiga jenis uji hipotesis pada data panel yang dapat dilakukan, 

yaitu:   

1) Uji F  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

atau independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 

2011). Uji statistik F dapat didasarkan pada dua perbandingan, yaitu 

perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabel serta perbandingan antara 

nilai F-statistik dengan taraf signifikansi 5%.  

Sedangkan pengujian yang didasarkan pada perbandingan nilai F statistik 

dengan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut:  

a) Jika nilai statistik F < 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti variabel-

variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

b) Jika nilai statistik F > 0,05 maka Ho diterima, yang berarti variabel-

variabel independen secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen 

2) Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

secara individu dalam mempengaruhi variabel dependen (Lestari & 

Setyawan, 2017). Uji statistik t ini dilakukan dengan melihat kolom 

probability pada masing-masing t-statistic (Ghozali, 2011).  
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Sedangkan pengujian yang didasarkan pada perbandingan nilai probability 

dengan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut:  

a) Jika nilai probability  < 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.  

b) Jika nilai probability > 0,05 maka H0 diterima, yang berarti variabel 

independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji R2 dilakukan untuk mengetahui variasi variabel independen dalam 

menerangkan dengan baik variasi variabel dependen (Lestari & Setyawan, 

2017). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai R2 

mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas. Namun apabila nilainya 

mendekati satu, maka variabel-variabel independen yang ada hampir 

memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependennya (Ghozali, 2011).  

  



42 
 

Adapun diagram alur untuk regresi data panel yang digunakan pada penelitian 

ini yakni sebagai berikut:  

 

  

Mulai 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Statistika Deskriptif 

Pemilihan Model Terbaik 

Interpretasi Model 

 

Selesai 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Uji Hipotesis 
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Tahapan atau langkah penelitian yang digambarkan pada gambar 3.1 diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahapan pertama penulis mengumpulkan data yang akan digunakan dalam 

penelitian baik variabel dependent, variabel independet, data cross section 

maupun data time series.  

2. Langkah kedua, penulis menginput data tersebut ke dalam Ms. Excel 

kemudian diinput ke aplikasi Eviews untuk diolah. 

3. Setelah data diolah di aplikasi Eviews, penulis membuat statistika deskriptif 

berupa grafik dari data hasil olahan data untuk melihat gambaran dari data 

tersebut.  

4. Selanjutnya, penulis melakukan pemilihan model terbaik yang diawali 

dengan uji F (Uji Chow) untuk memilih model yang tepat antara model 

common effect atau fixed effect.  

5. Jika didapatkan model fixed effect dari uji F yang telah dilakukan maka 

penulis melanjutkan ke uji hausman untuk memilih model yang tepat antara 

model random effect atau fixed effect. Apabila hipotesis untuk uji hausman 

ditolak maka model random effect digunakan dalam permodelan. 

6. Tahapan selanjutnya, dilakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t dan 

uji koefisien determinasi untuk melihat bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara 

individu. 

7. Tahapan terakhir, penulis melakukan interpretasi model yang sudah terpilih 

pada tahap sebelumnya. 


