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ABSTRAK 

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016, terjadi peningkatan perusahaan 

asuransi jiwa syariah dari tahun 2014-2016. Peningkatan jumlah perusahaan juga diiringi 

dengan peningkatan aset perusahaan asuransi jiwa syariah setiap tahunnya. Disamping itu 

untuk menjaga eksistensi perusahaan, perusahaan asuransi jiwa syariah perlu menjaga 

solvabilitas dana perusahaan tetap dalam batas minimum yang ditentukan oleh pemerintah. 

Penelitian ini menguji pengaruh premi, dana tabarru’, klaim dan likuiditas terhadap 

solvabilitas dana perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

Pada penelitian ini solvabilitas diukur menggunakan RBC. Sampel diambil menggunakan 

teknik purposive sampling dan terdapat 16 perusahaan asuransi jiwa syariah yang memenuhi 

kriteria. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat pada website resmi perusahaan yang 

menjadi sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif 

dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa premi dan klaim 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas dana perusahaan, dana tabarru’ 

berpengaruh positif namun tidak signifikan sedangkan likuiditas berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan. 

Kata Kunci : Solvabilitas; Premi; Dana Tabarru’; Klaim; Likuiditas; Asuransi Jiwa Syariah 

ABSTRACT 

Based on the 2016 Sharia Financial Development Report, there was an increase in Islamic 

life insurance companies from 2014-2016. The increase in the number of companies is also in 

line with an increase in the assets of Islamic life insurance companies annually. In addition 

to maintaining the sustainability of the company, Islamic life insurance companies need to 

maintain the solvency of the company's funds to remain within the minimum limits set by the 

government. This study examines the effect of premiums, tabarru 'funds, claims and liquidity 

on the solvency of sharia life insurance companies registered with the Financial Services 

Authority. In this study, solvency was measured by RBC. Samples were taken using purposive 

sampling technique and it turned out that there were 16 sharia life insurance companies that 

met the criteria. The research used secondary data taken from the company's annual 

financial statements found on the official website of the sample company. The method used in 

this research is descriptive statistical test and panel data regression analysis. The results of 

this study indicate that premiums and claims have a positive and significant effect on the 

solvency of corporate funds, tabarru 'funds have a positive but not significant effect, while 

liquidity has a negative and insignificant effect. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan muamalat berbasis syariah belakangan ini makin diminati oleh masyarakat 

muslim di dunia. Mulai dari perbankan syariah, lembaga keuangan non bank syariah, pasar 

modal syariah hingga asuransi syariah. Banyak faktor yang menyebabkan lembaga keuangan 

syariah diminati oleh masyarakat di dunia. Asuransi syariah sendiri diminati oleh masyarakat 

karena salah satu akad didalamnya yang mengandung unsur tolong menolong. 

Asuransi syariah pertama kali didirikan pada tahun 1979 di Sudan yakni asuransi 

takâful (Maksum, 2011). Namun secara legalitas keislaman, sistem asuransi syariah baru 

diakui dan diadopsi oleh ulama dunia pada tahun 1985. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan asuransi syariah di kalangan umat muslim bukan karena pemikiran ulama, akan 

tetapi berdasarkan kreasi dan kebutuhan umat muslim untuk perlindungan diri. Di Indonesia 

sendiri asuransi syariah pertama kali berdiri pada tahun 1994, yakni PT Asuransi Takaful 

Keluarga yang merupakan asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum yang 

merupakan asuransi umum syariah. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2010-2016 

 

 Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2015 & 2016 

Perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa syariah sendiri semakin berkembang di 

Indonesia. Dapat dilihat pada gambar 1.1, perusahaan asuransi jiwa syariah semakin 

menunjukkan pertumbuhannya. Pada tahun 2010-2013 memang terlihat tidak ada 

pertumbuhan yang berarti. Akan tetapi mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2016 

pertumbuhan perusahaan asuransi jiwa syariah terlihat signifikan.  
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Gambar 1.2 Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2012-

2016 

 

    Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 

Pertumbuhan industri keuangan syariah khususnya asuransi jiwa syariah bukan saja 

ditunjukkan oleh kuantitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia. Akan 

tetapi perkembangan tersebut juga ditunjukkan oleh perkembangan aset yang ada pada 

perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas, 

pertumbuhan aset terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mana menunjukkan 

kepercayaan masyarakat yang meningkat akan industri ini. 

Perusahaan asuransi jiwa syariah perlu menjaga dana perusahaan secara keseluruhan 

agar tidak terjadi insolvency. Perusahaan yang mengalami insolvency kelak akan dipailitkan 

oleh OJK. Dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini, perusahaan asuransi umum di 

Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2015. Hal tersebut disebabkan 

terjadinya insolvency yang terjadi pada perusahaan asuransi umum di Indonesia. 

Gambar 1.3 Jumlah Perusahaan Asuransi Umum Konvensional di Indonesia 

 

 Sumber : Laporan Statistik Perasuransian Indonesia 2015 

Dalam asuransi sendiri penentuan rasio solvabilitas diatur dalam peraturan 

pemerintah. Berbeda dengan lembaga keuangan lain, perusahaan asuransi menggunakan RBC 
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(Risk Based Capital) dalam menentukan tingkat solvabilitas perusahaan. Banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi RBC, RBC yang digunakan sebagai alat ukur solvabilitas perusahaan 

asuransi memiliki beberapa komponen untuk menentukannya. Aset dan kewajiban 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi. Premi merupakan salah satu hal yang 

dapat menentukan eksistensi perusahaan asuransi. Tanpa premi yang dibayarkan oleh peserta 

asuransi, operasional perusahaan asuransi dapat terganggu. 

Dana tabarru’ digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah untuk membayarkan 

klaim yang diajukan oleh peserta asuransi. Sehingga, keberadaaan dana tabarru’ dapat 

membantu perusahaan asuransi jiwa syariah untuk memenuhi kewajiban perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Tarigan (2015) pada perusahaan asuransi konvensional, klaim 

berpengaruh terhadap solvabilitas mengingat pembayaran klaim pada asuransi konvensional 

berasal dari dana perusahaan. Sedangkan, pembayaran klaim pada asuransi syariah sendiri 

berasal dari dana tabarru’ yang terpisah penempatan dan fungsinya dengan dana perusahaan. 

Guna menjadi perusahaan yang memiliki keuangan yang sehat memang sudah seharusnya 

suatu perusahaan menjaga solvabilitas dana yang dimiliki. Likuiditas yang tidak baik dalam 

jangka panjang juga akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan (Hanafi & Halim, 2012). 

Mengingat beberapa hal penting diatas, solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah 

perlu dijaga kestabilannya. Hal tersebut ditujukan agar perusahaan asuransi syariah tetap 

beroperasi dan tetap dipercaya oleh peserta asuransi. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk 

mengetahui dan meneliti mengenai solvabilitas dana perusahaan asuransi jiwa syariah dengan 

judul penelitian “Pengaruh Premi, Dana Tabarru’, Klaim dan Likuiditas Terhadap 

Solvabilitas Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2014-2016)”.  

LANDASAN TEORI 

1. Asuransi Syariah 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001, asuransi syariah (Ta’min, Takaful 

atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 

syariah. Akad yang sesuai syariah yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung 

maysir (judi), gharar (penipuan), riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram 

dan maksiat (Ismanto, 2009). 

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah 

adalah “kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian atas perjanjian antara perusahaan 

asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam 



rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan 

melindungi dengan cara:  

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, 

kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena 

terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau  

2. Memberikan pembayaran yanrg didasarkan pada meninggalnya peserta atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya 

telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. 

Umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan, maka dari itu sesama umat 

manusia harus tolong-menolong, saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu sama 

lain agar kehidupan bersama dapat terselenggara dengan baik. Dasar pijakan kegiatan 

manusia sebagai makhluk sosial adalah takaful yakni saling menanggung antar-umat 

manusia. Dasar pijakan tersebut menjadi dasar peserta sepakat menanggung bersama di 

antara mereka atas risiko kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya yang mungkin 

dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga sistem asuransi syariah harus bersifat 

universal (Amrin, 2006).  

Dalam penerapannya, terdapat dua akad pada asuransi syariah yakni akad tijarah dan 

akad tabarru’. Akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk kepentingan komersial 

(Puspitasari, 2015). Akad tijarah nantinya akan disalurkan untuk diinvestasikan, dengan 

maksud memberikan hasil investasi yang kemudian akan disalurkan lagi kepada pemegang 

polis sebagai hasil dari investasinya di asuransi syariah. Terdapat beberapa akad yang 

diterapkan dalam asuransi syariah, antara lain akad mudharabah, wakalah, wadiah dan 

musyarakah (Amrin, 2006). Beberapa akad tersebut diterapkan berdasarkan situasi dan 

kondisi dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan 

akad tabarru’ merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong antar sesama.  

2. Asuransi Jiwa Syariah  

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada pasal 1 ayat 

6 dijelaskan bahwa usaha asuransi jiwa adalah “usaha yang menyelenggarakan jasa 

penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung 

atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau 

pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada 

waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 

didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. 



Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa usaha 

asuransi jiwa syariah adalah “usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna 

saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang 

berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan 

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, asuransi jiwa syariah yang dimaksud 

adalah perusahaan asuransi jiwa yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dimana 

perusahaan memberikan jaminan atas risiko yang mungkin dapat terjadi kepada peserta 

asuransi untuk ditanggung oleh perusahaan dan peserta memiliki kewajiban untuk menitipkan 

dana berupa premi yang terdiri atas dana tijarah dan dana tabarru’ kepada perusahaan.  

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 

Dalam operasionalnya, asuransi syari’ah memiliki dua prinsip utama yakni ta’awanu 

‘ala al birr wa al-taqwa yakni tolong-menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa 

dan juga al-ta’min atau rasa aman. Selain itu, pakar ekonomi Islam mengemukakan tiga 

prinsip utama yang ditegakkan dalam asuransi syariah, yaitu (Puspitasari, 2015):  

a. Saling bertanggung jawab 

Masing- masing peserta asuransi syariah memiliki tanggung jawab untuk menolong 

peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas. Hal ini disebabkan, 

memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas merupakan ibadah. Selain itu meringankan 

beban sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan juga merupakan sedekah yang 

akan bernilai pahala di mata Allah.  

b. Saling bekerjasama atau saling membantu 

Dalam tolong-menolong sesama peserta yang mengalami musibah, diantara peserta 

asuransi syariah juga saling bekerja sama dalam menolong peserta yang mengalami 

musibah. Prinsip ini dimaksudkan untuk mewujudkan perintah Allah SWT yang terdapat 

dalam Al-Qur’an untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Perintah Allah SWT 

tersebut terdapat pada firman Allah berikut : 

                          

Artinya : “ Bekerja samalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan takwa. Jangan 

bekerja sama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan.” (Q.S. Al-Maa’idah : 2)  

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk 

bekerjasama dalam hal kebaikan. Ayat tersebut bertujuan agar manusia tidak saling 



bekerjasama dalam hal yang buruk. Selaras dengan prinsip utama dalam asuransi syariah 

yakni saling bekerjasama. Dalam asuransi syariah, antara peserta asuransi satu sama lain 

saling membantu. Sikap saling membantu dan bekerjasama ini diwujudkan dalam bentuk 

penyertaan dana tabarru’ masing-masing peserta asuransi.  

c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain 

Selain bertujuan melindungi penderitaan yang dialami oleh peserta lain, secara tidak 

langsung peserta asuransi syariah juga melindungi dirinya sendiri. Pasalnya, apabila suatu 

peserta telah menolong peserta lain maka suatu saat apabila peserta tersebut mengalami 

musibah maka juga akan ditolong oleh peserta lain. Di dalam Al-Qur’an, Allah juga 

menyampaikan bahwa di antara sesama mukmin harus saling melindungi sesama mereka.  

                            

                           

                

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi 

pelindung bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang 

daripada berbuat kejahatan. Mereka mendirikan shalat dan membayar zakat serta taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya 

Allah Mahakuasa lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah : 71) 

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah akan memberi rahmat kepada hamba-Nya yang 

saling melindungi antar manusia beriman satu sama lain. Ayat tersebut sejalan dengan 

salah satu prinsip utama asuransi syariah, yakni saling melindungi penderitaan satu sama 

lain. Perintah Allah yang terdapat pada Q.S. At-Taubah ayat 71 dapat direalisasikan 

melalui asuransi syariah, peserta asuransi akan melindungi peserta asuransi lain yang 

mendapat musibah. Antara peserta asuransi satu dengan lainnya akan saling melindungi 

dan saling membantu apabila ada peserta asuransi yang mengalami musibah.  

4. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya dalam membayar utang tepat waktu (Fahmi, 2013). Solvabilitas merupakan 

gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Prastowo & 

Juliaty, 1995). Solvabilitas dapat diukur menggunakan debt-to-equity ratio dan time interest 

earned. 



Solvabilitas pada asuransi sendiri menggunakan RBC (Risk Based Capital) yang diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan 

Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Disebutkan dalam pasal 25 

ayat 1 dan 2 bahwa perusahaan wajib menyediakan kekayaan yang tersedia untuk Qardh 

dalam dana perusahaan paling rendah sebesar 70% dari dana yang diperlukan untuk 

mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul. Pada pasal 25 ayat 4 Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 11/KMK.010/2011 disebutkan bahwa ketentuan mengenai 

perhitungan jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang 

mungkin timbul diatur dengan Peraturan Ketua BAPEPAM LK.  

5. Risk Based Capital 

Pengertian Risk Based Capital (RBC) menurut peraturan ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah 

minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan kewajiban”. BTSM sendiri terdiri dari komponen-komponen yang 

diuraikan dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor PER-09/BL/2011. 

Risk Based Capital digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas dalam menanggung 

risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat deviasi antara pengelolaan kekayaan dan 

kewajiban (Nurfadila, Hidayat, & Sulasmiyati, 2015). Perhitungan Risk Based Capital (RBC) 

menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 dapat diketahui dengan 

rumus:  

𝑅𝐵𝐶 =
Tingkat Solvabilitas

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum
 

Dimana tingkat solvabilitas merupakan jumlah kekayaan yang diperkenankan dikurangi 

dengan kewajiban. Jumlah kekayaan yang diperkenankan dapat berupa investasi maupun 

bukan investasi. Sedangkan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) ditentukan oleh 

setiap perusahaan sesuai dengan Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor PER-09/BL/2011. 

Dapat dilihat pada rumus yang digunakan untuk menghitung RBC pada perusahaan 

asuransi, tingkat solvabilitas merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjaga dana 

perusahaan tetap solvabel. Jumlah kekayaan yang diperkenankan menjadi peranan penting 

dalam menentukan tingkat solvabilitas disamping kewajiban. Berapapun kewajiban yang 

perlu dipenuhi jika kekayaan atau aset yang dimiliki terjaga maka tingkat solvabilitas akan 

tetap pada batas aman.  

 



6. 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). Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian dijelaskan pada pasal 1 ayat 29 Premi adalah “sejumlah uang yang ditetapkan 

oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis 

untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuralsi atau pe{anjian reasuransi, atau sejumlah 

uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari 

program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”. 

Dalam fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 dijelaskan, premi adalah “kewajiban 

peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad”. Besaran premi ditentukan setelah perusahaan melakukan seleksi 

risiko atas permintaan calon tertanggung. Dimana nantinya calon tertanggung akan 

membayarkan premi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing (Amrin, 2006).  

Perusahaan asuransi syariah tumbuh dan berkembang atas premi yang dibayarkan oleh 

pemegang polis (pihak tertanggung) (Puspitasari, 2015). Pada asuransi syariah penentuan 

besaran tarif premi didasarkan pada tiga faktor yaitu: 1) Tabel Mortalitas 2) Asumsi Bagi 

Hasil (mudharabah) 3) Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzalimi peserta (Amrin, 

2006). Besaran tarif premi yang ideal merupakan tarif yang dapat menutupi klaim serta 

berbagai biaya asuransi dan sebgaian dari jumlah penerimaan perusahaan (keuntungan). 

Besaran tarif yang ditentukan merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk 

menentukan besaran premi. Premi yang ideal dapat menutupi klaim serta berbagai biaya 

asuransi dan sebagian dari jumlah pendapatan perusahaan (keuntungan) (Amrin, 2006).  

Pada asuransi jiwa syariah, unsur premi terdiri dari unsur tabarru’ dan tabungan. 

Sedangkan untuk asuransi kerugian dan term insurance pada asuransi jiwa, unsur premi 

terdiri dari unsur tabarru’ saja. Unsur tabarru’ pada asuransi jiwa perhitungannya diambil 

dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarannya tergantung pada usia dan masa 

perjanjian calon pemegang polis. Besaran premi asuransi jiwa syariah (tabarru’) berada pada 

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

Ketentuan mengenai premi sendiri sudah diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-

MUI/X/2001 sebagai berikut: 

a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'. 



b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan 

rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk 

asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam 

penghitungannya. 

c. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil 

investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. 

d. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan. 

7. Dana Tabarru’  

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a-yatabarra’u-tabarru’an yang artinya sumbangan, 

hibah, dana kebajikan atau derma (Sula, 2004). Menurut Harun (2000), tabarru’ merupakan 

pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan 

berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Sula, 2004). 

Akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan 

tolong menolong, bukan ditujukan untuk komersial (Amrin, 2006). Niat tabarru’ atau dan 

kebajikan dalam akad asuransi syariah merupakan alternatif uang sah yang dibenarkan oleh 

syara’ dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah swt.  

Meskipun kata tabarru’ tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, akan tetapi al-birr dalam arti 

kebajikan dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 177 yang 

berbunyi: 

                              

                             

                           

                               

                 

Artinya: “Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. 

Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Alaah, hari kemudian, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada 

kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 

orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya” (Q.S. Al-Baqarah : 

177) 



Meskipun dana tabarru’ tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an, namun padanan 

kata tabarru’ dalam kata kebajikan atau al-birr terdapat dalam Al-Qur’an. Salah satu 

kebajikan yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 adalah memberikan harta kepada 

kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang memerlukan pertolongan, orang yang 

meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Hal tersebut juga merupakan fungsi dana 

tabarru’, yakni memberikan harta kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang 

membutuhkan pertolongan yang dimaksud dalam dana tabarru’ adalah orang yang sedang 

mengalami musibah. 

Akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan 

dan tolong-menolong bukan untuk tujuan komersial. Hibah yang dimaksud dalam akad 

tabarru’ adalah peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain 

yang terkena musibah. Tabarru’ dalam konteks akad pada asuransi syariah bermaksud 

memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara 

sesama peserta asuransi syariah apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana 

klaim yang diberikan kepada peserta yang mengalami musibah, diambil dari rekening dana 

tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan dana kebajikan atau 

dana tolong-menolong (Sula, 2004).  

8. Klaim  

Klaim dalam asuransi umum syariah merupakan kegiatan memberikan santunan kepada 

peserta yang sedang mengalami musibah (Puspitasari, 2015). Klaim merupakan pengajuan 

hak yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung atas haknya berupa 

pertanggungan pada kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah disepakati (Amrin, 

2006). Seperti perjanjian diawal, pembayaran klaim atas pihak tertanggung diambil dari dana 

tabarru’ semua peserta. Pihak penanggung atau perusahaan asuransi syariah sebagai 

mudharib harus menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan 

amanah yang diterimanya. 

Perusahaan asuransi (pihak penanggung) wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, 

tepat dam efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah berikut: 

                           

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfaal : 27) 



Q.S. Al-Anfaal ayat 27 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia yang beriman 

untuk amanah terhadap hal yang sudah diamanahkan kepadanya. Sebagai perusahaan 

asuransi jiwa berbasis syariah, sudah seharusnya perusahaan asuransi jiwa syariah 

mengedepankan ajaran-ajaran islam dan menjalankan operasional sesuai syariah. Salah 

satunya yakni dengan bertanggungjawab pada amanah yang sudah dipercayakan oleh peserta 

asuransi jiwa syariah. Bukan hanya bertanggungjawab pada investasi yang akan 

menimbulkan keuntungan pada perusahaan tetapi juga bertanggungjawab pada penyelesaian 

klaim peserta.  

Kerugian sendiri dapat digolongkan menjadi tiga, yakni kerugian seluruhnya (total loss), 

kerugian sebagian (partial loss) dan kerugian pihak ketiga. Dalam menyelesaikan klaim 

kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan 

yang sudah dituliskan dalam polis. Terdapat dua pilihan penyelesaian klaim, pertama 

perusahaan asuransi mengganti dengan uang tunai dan yang kedua perusahaan asuransi 

memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Prosedur dalam 

penyelesaian klaim baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional tidak jauh berbeda. 

Prosedurnya antara lain pemberitahuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan dan 

penyelesaian klaim (Amrin, 2006).  

9. Likuiditas 

Likuiditas merupakan tolok ukur suatu perusahaan dalam menilai kesiapan dananya atas 

kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio likuiditas dapat melihat kemampuan 

likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 

kewajiban lancar perusahaan (Hanafi & Halim, 2012). Meskipun rasio ini berbeda dengan 

rasio solvabilitas, akan tetapi rasio likuiditas yang kurang baik dalam jangka panjang akan 

mempengaruhi solvabilitas perusahaan.   

Suatu perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dapat dilihat dari 

bagaimana perusahan memenuhi ataupun membayarkan kewajiban jangka pendek. Rasio 

Likuiditas dapat dihitung dengan 2 cara yakni dengan rasio lancar dan quick ratio. 

a) Current Ratio (X1) 

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban 

lancar. Semakin besar rasio ini maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi 

kewajiban jangka pendeknya.  

   𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 



Rasio lancar yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar 

yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar. Kelebihan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan akan berpengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Dilihat 

dari tiga komponen aktiva lancar seperti kas, piutang dan persediaan, persediaan biasanya 

dianggap merupakan aset yang paling tidak likuid. Hal ini disebabkan persediaan merupakan 

aset yang memiliki tahapan yang panjang untuk menjadi kas dibandingkan dengan dua 

komponen aktiva lancar lain. Maka dari itu, dalam perhitungan rasio quick persediaan 

dikeluarkan dari aktiva lancar. 

b) Quick Ratio (X2)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan cashflow perusahaan yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Rasio quick sendiri dapat dinilai menggunakan 

rumus berikut:  

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

METODE 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 pada asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia 

dengan statistic deskriptif dan analisis regresi data panel. Statistik deskriptif memberikan 

gambaran suatu data dari nilai rata-rata, standar deviasi varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness. 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 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. 

Terkait teknik sampling atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling. 

PEMBAHASAN 

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. 

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

tahun 2014-2016 

 
         Sumber : Data diolah (2018) 

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. 

Kemudian variabel independent pertama yakni 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). 



Gambar 4.2 Premi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-2016 

 
            Sumber : Data diolah (2018) 

Pada gambar 4.2, 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. 

Gambar 4.3  Dana Tabarru’ Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber : Data diolah (2018) 

Disamping perlu menjaga solvabilitas dana perusahaan, perusahaan asuransi jiwa 

syariah juga perlu menjaga dana tabarru’ tetap dalam keadaan aman. Sehingga apabila 

terdapat kewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh peserta asuransi dapat 

dipenuhi dengan mudah oleh perusahaan asuransi jiwa syariah. Maka dari itu untuk menjaga 

kualitas perusahaan asuransi jiwa syariah juga perlu sejalan dengan timbal baliknya kepada 

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



Dapat dilihat pada gambar 4.3, pada tahun 2014-2016 dana tabarru’ terlihat 

perbedaan yang signifikan pada perusahaan Prudential Life sebesar 293.429 , 416.681 dan 

480.472 berturut-turut dalam jutaan rupiah. Hal ini juga mungkin disebabkan perusahaan 

Prudential Life yang memiliki misi atau motto “always listening, always understanding” 

yang mana perlu untuk menjaga kepercayaan peserta asuransi. Sehingga, kesediaan dana 

tabarru’ untuk membayar klaim yang diajukan oleh peserta asuransi dapat sewaktu-waktu 

dicairkan. 

Gambar 4.4  Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia tahun 2014-

2016 

 

     Sumber : Data diolah (2018) 

Dapat dilihat pula pada gambar 4.4, pembayaran klaim pada tahun 2014-2016 

terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan Prudential Life. Selama tahun 2014-

2016, pembayaran klaim Prudential Life yakni 281.085 , 309.402  dan 360.986 berturut-turut 

dalam jutaan rupiah. Hal ini sejalan dengan besarnya dana tabarru’ yang dimiliki oleh 

perusahaan Prudential Life. Terbukti besarnya dana tabarru’ yang terdapat pada perusahaan 

Prudential Life digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk memenuhi kebutuhan dan 

permintaan peserta asuransi. 

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) 

Dapat dilihat pada gambar 4.5, pada tahun 2014 likuiditas tertinggi terdapat pada 

perusahaan Panin Daichi Life. Hal ini mungkin disebabkan aset lancar pada Panin Daichi 

Life yang tinggi. Meskipun tidak menutup 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. 

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 



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, 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. 

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 salah satu komponen penting dalam 

penentuan 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. 

Dari model random effect yang didapatkan, tidak terdapat pengaruh antara likuiditas 

dengan solvabilitas dana perusahaan. Tidak berpengaruhnya likuiditas terhadap solvabilitas 

dana perusahaan 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. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari Premi, 

Dana Tabarru’, Klaim dan Likuiditas terhadap solvabilitas perusahaan asuransi dengan 

periode penelitian 2014-2016, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel premi bernilai positif dan berpengaruh 

terhadap variabel solvabiltas dana perusahaan.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kedua yakni variabel dana tabarru’ bernilai 

positif dan tidak berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel ketiga yakni variabel klaim bernilai positif 

dan berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keempat yakni terdapat variabel likuiditas 

bernilai negatif dan tidak berpengaruh terhadap variabel solvabilitas dana perusahaan. 
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