
44 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Asuransi Jiwa Syariah 

1. Sejarah Asuransi Syariah 

Asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1979 di Sudan 

yakni Asuransi Takaful yang dikelola oleh Dar al-Mal al-Islami Group. 

Dar al-Mal mengembangkan bisnisnya hingga ke negara-negara Eropa dan 

Asia yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembourg dan Inggris yang 

mana terdiri dari empat asuransi takaful dan retakaful pada tahun 1983 

(Maksum, 2011).  

Namun, secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru 

diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985 (Maksum, 2011). 

Majma al-Fiqh al-Islami mengadopsi dan mengesahkan Asuransi Takaful 

sebagai sistem asuransi yang sesuai dengan syariah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kehadiran asuransi syariah didasarkan atas kreasi dan 

kebutuhan umat muslim.  

Mengingat pentingnya industri asuransi syariah, Malaysia 

mendirikan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Bank Syariah (BIRTI) yang 

terfokus pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia 

(Maksum, 2011). Dengan adanya lembaga tersebut, Takaful Malaysia 

menjalin kerjasama dengan Sri Lanka, Arab Saudi dan pernah memberikan 

dukungan teknis untuk operasionalisasi Takaful Australia.  

Asuransi syariah di Indonesia sendiri baru didirikan pada tahun 

1994, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan asuransi jiwa 

syariah (Maksum, 2011). Kemudian pada tahun 1995 didirikan PT. 

Asuransi Takaful Umum yang merupakan asuransi umum syariah. 

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya 

hingga pada 2015 terdapat 24 asuransi jiwa syariah dan 28 asuransi umum 

syariah di Indonesia.   
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𝑅𝐵𝐶 =
Tingkat Solvabilitas

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum
 x 100 

 

B. Statistika Deskriptif  

1. Solvabilitas Dana Perusahaan 

Solvabilitas dana perusahaan asuransi dihitung menggunakan Risk 

Based Capital. Risk Based Capital dan komponen didalamnya diatur dalam 

Peraturan Ketua BAPEPAM LK No. PER-09 BL/2011 sesuai dengan pasal 

25 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011.  

Untuk menentukan Risk Based Capital terdapat beberapa komponen 

untuk menentukannya yakni, jumlah tingkat solvabilitas yang ditentukan oleh 

aset yang diperkenankan dikurangi dengan kewajiban dan batas tingkat 

solvabilitas minimum. Sehingga untuk dapat melihat rasio solvabilitas dana 

perusahaan dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.1 Rasio Solvabilitas Dana Perusahaan (RBC) Asuransi Jiwa Syariah di 

Indonesia tahun 2014-2016 

 
Sumber : Data diolah (2018) 
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Pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rasio 

solvabilitas dana perusahaan pada masing-masing perusahaan asuransi jiwa 

syariah. Dari 16 sampel yang diteliti, terdapat perbedaan yang signifikan pada 

rasio solvabilitas dana perusahaan AIA Financial yakni secara berturut-turut 

pada tahun 2014-2016 sebesar 1171,65 %, 1698,18 % dan 2447,50 % . Hal 

ini bisa disebabkan tingkat solvabilitas yang mana berasal dari aset yang 

diperkenankan dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan 

AIA Financial termasuk tinggi dibandingkan dengan perusahaan asuransi 

jiwa syariah lain.  

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya insolvency perlu menjaga 

aset yang dimiliki tetap tinggi. Sehingga meskipun banyak kewajiban yang 

perlu dipenuhi, tingkat solvabilitas perusahaan tetap terjaga.   

2. Premi  

Premi adalah pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak 

pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerusakan, 

kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya 

perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung 

(Amrin, 2006). Pada asuransi jiwa syariah, unsur premi terdiri dari unsur 

tabarru’ dan tabungan. Besaran premi asuransi jiwa syariah (tabarru’) berada 

pada kisaran 0,75 sampai 12 persen (Sula, 2004). 

Pada gambar 4.2 dibawah, dapat dilihat bahwa premi tertinggi berada 

pada perusahaan AIA Financial. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, 

premi pada perusahaan AIA Financial berturut-turut dalam jutaan rupiah 

sebesar 2.497.396, 3.569.682 dan 5.370.342. Sejalan dengan solvabilitas dana 

perusahaan, premi tertinggi terdapat pada perusahaan AIA Financial. Hal ini 

mungkin disebabkan premi merupakan salah satu komponen yang ada pada 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun terdapat komponen lain yang 

mendukung aset perusahaan seperti modal, utang dan sebagainya. 
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Gambar 4.2 Premi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-

2016 

 
   Sumber : Data diolah (2018) 
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asuransi jiwa syariah juga perlu sejalan dengan timbal baliknya kepada 

peserta asuransi, mengingat premi yang terus meningkat dari peserta asuransi.   

Gambar 4.3  Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 

2014-2016 

 
      Sumber : Data diolah (2018) 
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tabarru’ yakni rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta yang 

sudah diakadkan dengan ikhlas sejak awal oleh peserta untuk keperluan 

saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia 

atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya (Sula, 

2004). 

Gambar 4.4  Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia 

tahun 2014-2016 

 
    Sumber : Data diolah (2018)  
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Perusahaan Prudential Life bukan hanya mengedepankan media untuk 

memasarkan perusahaan. Akan tetapi perusahaan tersebut juga 

mengutamakan keselarasan motto-nya dengan kualitas pelayanan yang 

dimiliki kepada peserta asuransi.  

5. Likuiditas  

Likuiditas dana perusahaan dapat dipengaruhi oleh 2 hal, yakni aset 

lancar dan hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayarkan oleh suatu 

perusahaan. Sebagai perusahaan yang sehat, perusahaan perlu untuk 

menyiapkan aset lancar yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk 

membayarkan hutang jatuh tempo ataupun hutang jangka pendek yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

Gambar 4.5  Likuiditas Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di 

Indonesia tahun 2014-2016 

 
Sumber : Data diolah (2018) 
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kemungkinan likuiditas juga akan dipengaruhi oleh hutang lancar. Likuiditas 

yang tinggi pada Panin Daichi Life juga mungkin disebabkan oleh hutang 

lancar yang rendah pada perusahaan tersebut. 

C. Hasil dan Analisis Data  

Analisis regresi data panel memiliki 3 model regresi yang dapat 

digunakan, anta lain model common effect, model fixed effect, dan juga model 

random effect.  Untuk dapat melihat model mana yang lebih layak digunakan 

dari ketiga model tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uji chow 

dan juga uji hausman. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow 

Uji P-value 

Uji Chow 0,0000 

             Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 

Uji chow merupakan uji yang digunakan untuk memilih model mana 

yang lebih tepat dan layak digunakan dalam memilih antara model common 

effect atau model fixed effect.  Pemilihan model tersebut dilakukan dengan 

membandingkan nilai p-value yang telah didapatkan dengan nilai tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05.  Daerah kritis yang digunakan yakni tolak 

H0 jika nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi.  Adapun hipotesis untuk 

uji chow tersebut adalah sebagai berikut : 

H0 : model common effect lebih layak digunakan 

H1 : model fixed effect lebih layak digunakan 

Dari tabel 4.1 diatas, didapatkan hasil bahwa nilai p-value sebesar 

0,0000 yang mana dapat dikatakan bahwa nilai p-value lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0,05.  Maka, didapatkan keputusan bahwa tolak 

H0, yang mana dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lebih layak 

digunakan.  Setelah model fixed effect terpilih, selanjutnya penulis 

melanjutkan pada uji Hausman. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman 

Uji P-value 

Uji Hausman  0,8959 

     Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 

Uji Hausman adalah uji yang dignakan untuk memilih model mana 

yang lebih tepat dan layak digunakan dalam memilih antara model random 

effect atau model fixed effect.  Sama dengan uji chow, pemilihan model yang 

akan dilakukan penulis yakni dengan membandingkan nilai p-value dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 tersebut.  Keputusan tolak H0 dapat 

terjadi jika nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi tersebut.  Hipotesis 

yang digunakan dalam uji Hausman ini yaitu sebagai berikut : 

H0 : model random effect lebih layak digunakan 

H1 : model fixed effect lebih layak digunakan 

Dapat dilihat pada tabel 4.2 diatas, nilai p-value sebesar 0,8959 yang 

mana berarti nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 

tersebut.  Jadi, diapatkan hasil bahwa keputusan dari hipotesis tersebut yakni 

terima H0.  Kesimpulan yang didapatkan yaitu model random effect adalah 

model yang lebih layak digunakan dalam penelitian ini. 

1. Random Effect  

Tabel 4.3 Hasil Uji F random effect 

P-value  Tingkat signifikansi Keputusan  

0,000000 0,05 Signifikan 

Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 

Uji overall atau uji F pada tabel 4.3 diatas digunakan untuk melihat dan 

mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen.  Keputusan yang digunakan yakni tolak H0 jika p-value 

kurang dari tingkat signifikansi.  Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji 

ini yakni sebagai berikut : 



53 
 

H0 : β0 = β1 = β3 = 0 (Secara bersama-sama variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen) 

H1 : β0 = β1 = β3 = 0 (Secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen) 

Dari tabel 4.3 diatas, didapatkan hasil bahwa nilai p-value yakni sebesar 

0,000000 yang mana kurang dari tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.  

Adapun keputusan yang didapatkan adalah tolak H0.  Maka, didapatkan 

kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen.   

Setelah melakukan uji F, penulis melakukan uji parsial atau uji T yang 

mana digunakan untuk melihat apakah variabel independen ke-i berpengaruh 

atau tidak terhadap variabel dependen.  Adapun hipotesis yang digunakan 

dalam uji T ini yakni sebagai berikut : 

H0 : β0  = 0; i = 0,1,2,3 (variabel independen ke-i tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

H1 : β0  ≠ 0; i = 0,1,2,3 (variabel independen ke-i berpengaruh terhadap 

variabel dependen) 

Tabel 4.4 Hasil Uji T random effect 

Variabel Koefisien P-value Tingkat 

signifikansi 

Keputusan 

Konstanta 2,092316 0,0088 0,05 Signifikan 

Premi 4,00 x 10
-12 

0,0000 0,05 Signifikan 

Dana 

tabarru’ 

3,75 x 10
-12

 0,3525 0,05 Tidak 

signifikan 

Klaim 1,68 x 10
-11 

0,0231 0,05 Signifikan 

Likuiditas -0,040828 0,4671 0,05 Tidak 

signifikan 

Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 
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Berdasarkan hasil uji t (uji individu), maka diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

a) Variabel Premi terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan  

Dapat dilihat bahwa hasil keputusan akan tolak H0 ketika nilai p-value 

kurang dari tingkat signifikansi yang mana sebesar 5% atau 0,05.  Pada 

hasil variabel premi yang mana memiliki nilai p-value sebesar  0,0000 

dan nilai tersebut kurang dari angka tingkat signifikansi.  Sehingga, 

didapatkan keputusan tolak H0 yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

variabel premi berpengaruh terhadap variabel solvabiltas dana 

perusahaan.  

b) Variabel Dana Tabarru’ terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan 

Pada variabel dana tabarru’ yang mana memiliki nilai p-value sebesar 

0,3525 dan lebih dari tingkat signifikansi, maka didapatkan keputusan 

pada variabel dana tabarru’ bahwa gagal tolak H0, yang mana berarti 

didapatkan kesimpulan bahwa variabel dana tabarru’ tersebut tidak 

berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. 

c) Variabel Klaim terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan 

Variabel ketiga yakni terdapat variabel klaim yang mana memiliki nilai 

p-value sebesar 0,0231 dan kurang dari tingkat signifikansi, maka 

didapatkan keputusan pada variabel klaim bahwa tolak H0, yang mana 

berarti didapatkan kesimpulan bahwa variabel klaim tersebut 

berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. 

d) Variabel Likuiditas terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan  

Nilai p-value pada variabel likuiditas ini yaitu sebesar 0,4671, yang 

mana lebih dari tingkat signifikansi.  Dari hal tersebut maka didapatkan 

kesimpulan bahwa gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana 

perusahaan.  
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Tabel 4.5 Hasil koefisien determinasi fixed effect 

Uji Nilai 

R
2 

0,852699 

     Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 

Dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas, bahwa nilai koefisien determinasi 

atau R
2
 tersebut yakni sebesar 0,852699.  Maksud dari nilai tersebut yakni 

variabel independen (premi, dana tabarru’, klaim dan juga likuiditas) mampu 

menjelaskan variabel dependen (solvabilitas dana perusahaan) sebesar 

85,2699%  dan sisanya yang mana sebesar 14,7301% dijelaskan oleh faktor 

lain diluar model. 

2. Interpretasi Model Terbaik 

Tabel 4.6 Interpretasi Model Keseluruhan 

  Pooled regression Fixed Effect Random 

Effect 

Uji Chow P-value 0,0000  

Uji Hausman P-value  0,8959 

Konstanta Koefisien 
 

2,092316 

 P-value  0,0088 

Premi Koefisien 
 

4,00 x 10
-12 

 P-value  0,0000 

Dana 

Tabarru’ 
Koefisien 

 3,75 x 10
-12

 

 P-value  0,3525 

Klaim Koefisien 
 

1,68 x 10
-11 

 P-value  0,0231 

Likuiditas Koefisien  -0,040828
 

 P-value  0,4671 

R
2
   0,852699 

   Sumber : Data Diolah (2018), Eviews 8.0 
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Dari tabel 4.6 dan hasil analsis diatas, model terbaik yang digunakan 

adalah model random effect.  Dapat dilihat pula bahwa nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,852699 yang berarti variabel premi, variabel dana 

tabarru’, variabel klaim dan juga variabel likuiditas dapat menjelaskan 

variabel solvabilitas dana perusahaan sebesar 85,2699% dan sisanya sebesar 

14,7301% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang ada tersebut. 

Dari model random effect yang didapatkan, terdapat hasil bahwa 

variabel premi dan juga variabel klaim berpengaruh terhadap variabel 

solvabilitas dana perusahaan.  Sedangkan variabel dana tabarru’ dan variabel 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan.  

Hal tersebut dilihat dari nilai-nilai p-value yang didapatkan dari model 

random effect tersebut.  Didapatkan pula model yang terbentuk dari hasil 

tersebut yakni sebagai berikut : 

Y = 2,092316 + 4,00 x 10
-12 

Premi + 3,75 x 10
-12 

Dana tabarru’ + 1,68 x 

10
-11 

Klaim – 0,040828 Likuiditas 

Dari model yang telah didapatkan diatas, didapatkan hasil bahwa 

variabel premi bernilai positif dan berpengaruh terhadap variabel solvabilitas 

dana perusahaan. Namun, variabel dana tabarru’ bernilai positif dan tidak 

berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. Variabel klaim 

juga bernilai positif dan berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana 

perusahaan. Sedangkan variabel likuiditas bernilai negatif dan tidak 

berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan.  Dapat pula 

dibaca bahwa setiap penambahan satu satuan variabel likuiditas, maka 

variabel solvabilitas dana perusahaan akan berkurang sebanyak -0,040828 

dengan ketentuan variabel lain bernilai konstan. 

3. Hubungan Antara Variabel Independent Terhadap Variabel 

Dependent 

Dari hasil intrepertasi model keseluruhan pada tabel 4.6, maka dapat 

dijelaskan terjadinya hubungan antara variabel independent terhadap variabel 

dependent sebagai berikut:  

a) Analisis pengaruh Premi terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan 
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Dari model random effect, didapatkan bahwa secara signifikan terdapat 

pengaruh premi terhadap solvabilitas dana perusahaan pada asuransi 

jiwa syariah di Indonesia. Hasil estimasi diperoleh bahwa nilai 

koefisien dari premi yaitu sebesar 4 x 10
-12

 dengan nilai probabilitas 

yang diperoleh yaitu sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

premi naik sebesar 1 % maka dapat menaikkan solvabilitas dana 

perusahaan sebesar 

4 x 10
-12

% dengan ketentuan ketika variabel lain bernilai konstan. 

Berpengaruhnya premi terhadap peningkatan solvabilitas dana 

perusahaan berasal dari aset atau kekayaan perusahaan yang juga 

meningkat seiring dengan bertambahnya premi. Mengingat, premi 

merupakan salah satu komponen dalam aset perusahaan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011. Dengan 

demikian, untuk menjaga solvabilitas dana perusahaan dapat memenuhi 

tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan perusahaan perlu 

menjaga premi tetap dibayarkan setiap periodenya oleh peserta asuransi.  

b) Analisis pengaruh Dana Tabarru’ terhadap Solvabilitas Dana 

Perusahaan 

Dari model random effect yang didapatkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara dana tabarru’ dengan solvabilitas dana perusahaan. 

Tidak berpengaruhnya dana tabarru’ terhadap solvabilitas dana 

perusahaan mungkin disebabkan dana tabarru’ hanya sebagian kecil 

dari aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu dana 

tabarru’ yang dibayarkan oleh peserta asuransi jiwa syariah 

dikumpulkan dalam satu wadah dan bukan merupakan hak milik 

perusahaan. Perusahaan asuransi hanya menjadi wakil untuk mengelola 

dana tersebut (Puspitasari, 2015). Perusahaan asuransi hanya berhak 

mendapatkan ujrah atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana 

tabarru’. Sehingga, hanya ujrah dan bagi hasil dari investasi dana 

tabarru’ saja yang merupakan aset yang dimiliki perusahaan. Perlu 

diingat bahwa aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan merupakan 
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salah satu komponen penting dalam penentuan solvabilitas dana 

perusahaan.  

c) Analisis pengaruh Klaim terhadap Solvabilitas Dana Perusahaan 

Dari model random effect, didapatkan bahwa secara signifikan terdapat 

pengaruh klaim terhadap solvabilitas dana perusahaan pada asuransi 

jiwa syariah di Indonesia. Hasil estimasi diperoleh bahwa nilai 

koefisien dari klaim yaitu sebesar 1,68 x 10
-11

 dengan nilai probabilitas 

yang diperoleh yaitu sebesar 0,0231. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

klaim naik sebesar 1 % maka dapat menaikkan solvabilitas dana 

perusahaan sebesar 

1,68 x 10
-11

% dengan ketentuan ketika variabel lain bernilai konstan. 

Berpengaruhnya klaim terhadap peningkatan solvabilitas dana 

perusahaan disebabkan klaim merupakan salah satu kewajiban yang 

perlu dibayarkan oleh perusahaan terhadap peserta yang mengajukan 

klaim. Mengingat kewajiban merupakan salah satu komponen dalam 

solvabilitas dana perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Tarigan 

(2015) yang mengatakan bahwa variabel kemampuan membayar klaim 

(CLAIM) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

solvabilitas RBC.  

Penelitian saat ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tarigan, meskipun penelitian tersebut memiliki objek 

penelitian yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, 

perusahaan asuransi menggunakan dana perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban klaim. Akan tetapi pada penelitian saat ini, asuransi jiwa 

syariah menggunakan dana tabarru’ untuk memenuhi kewajiban klaim 

yang diajukan oleh peserta. 

d) Analisis pengaruh Likuiditas terhadap Solvabilitas Dana 

Perusahaan 

Dari model random effect yang didapatkan, tidak terdapat pengaruh 

antara likuiditas dengan solvabilitas dana perusahaan. Tidak 

berpengaruhnya likuiditas terhadap solvabilitas dana perusahaan 
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mungkin disebabkan likuiditas hanya menilai kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek saja. Sedangkan, 

solvabilitas bukan hanya memenuhi kewajiban jangka pendek akan 

tetapi juga kewajiban jangka panjang. Meskipun rasio solvabilitas 

merupakan likuiditas jangka panjang perusahaan dan likuiditas yang 

tidak baik dalam jangka panjang akan mempengaruhi solvabilitas 

perusahaan (Hanafi & Halim, 2012). Kedua hal tersebut tidak dapat 

mempengaruhi antara likuiditas dengan solvabilitas.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & 

Khoiruddin (2016) yang mengatakan rasio likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap tingkat solvabilitas perusahaan.  

 

 


