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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian di zaman yang semakin modern ini 

membuat masyarakat harus selalu berhubungan dengan berbagai lembaga 

keuangan dalam peranannya bagi kehidupan. Islam merupakan agama 

rahmatan lil alamin. Saat ini agama islam merupakan agama mayoritas di 

Indonesia, meskipun begitu namun hal tersebut tidak membatasi agama 

lain untuk ikut berpartisipasi dalam peranannya di lembaga keuangan 

syariah. Dalam agama islam tidak hanya membahas tentang ibadah saja 

tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan di dalamnya termasuk dalam 

kegiatan ekonomi.  

Berbagai kebutuhan dan kondisi membuat lembaga keuangan syariah 

hadir yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang ada 

khususnya dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan prinsip 

syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang 

menggunakan sistem keuangan syariah di dalamnya. Sistem keuangan 

syariah merupakan sistem yang mengacu pada prinsip islam dan dasar 

hukum islam sebagai pedomannya. Minat masyarakat yang cukup banyak 

terhadap lembaga keuangan syari’ah membuat keberadaan sektor industri 

syari’ah mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, 

pemerintah, investor dan lain sebagainya.  Dengan meningkatnya minat 

masyarakat saat ini sudah banyak lembaga keuangan konvensional yang 

juga membuka berbagai lembaga keuangan syari’ah salah satunya adalah 

asuransi syari’ah.
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Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong 

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset 

atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah (Soemitra, 2009). 

Pada zaman sekarang ini masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya 

asuransi untuk mengurangi risiko apabila terjadi sesuatu yang tidak di 

inginkan dimasa yang akan datang. Asuransi syariah sudah dikenal sejak 

zaman Rasulullah yang pada saat itu dikenal dengan sistem Al-Aqilah. 

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri diawali pada tahun 

1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia. Pada saat itu PT 

Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 yang 

didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Rosidah, 2013). 

Asuransi syariah terbagi kedalam dua jenis kategori, yakni asuransi umum 

syariah dengan asuransi jiwa syariah. kedua jenis asuransi diatas tentu saja 

berbeda obyek dan kegunaannya bagi nasabah. Asuransi jiwa sendiri 

merupakan perlindungan terhadap nilai ekonomi hidup manusia, 

sedangkan asuransi umum sendiri merupakan perlindungan terhadap 

kerugian ekonomi yang terjadi karena kerusakan atau kehilangan aset 

(Finansialku, 2016). 

Berdasarkan kedua fungsi asuransi diatas masyarakat saat ini mulai 

sadar mengenai pentingnya asuransi bagi persiapan dimasa yang akan 

datang. Namun masyarakat yang masih awam dengan asuransi sangat 

mengkhawatirkan akan adanya riba dalam transaksi  asuransi. Oleh karena 

itu asuransi syariah selain lembaga keuangan yang bertujuan untuk tolong 

menolong, asuransi syariah juga berdiri untuk mendapatkan profit, dengan 

jaminan tidak adanya unsur riba dalam proses transaksinya. Salah satu 

contoh dalam  transaksi asuransi syariah adalah premi yang dibayarkan 

akan di investasikan ke perusahaan yang halal tentunya sehingga 

keuntungan yang di dapat oleh kedua belah pihak tidak ada unsur ribanya.  
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Berikut merupakan daftar ranking dunia World Insurance Outlook 

pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam hal nilai premi dan 

insurance penetration dan Indonesia menempati posisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina, sedangkan dalam hal 

insurance density nya Indonesia menempati posisi yang lebih rendah 

dibandingkan kedua negara tersebut (Rahim, 2014). 

Tabel 1.1 Ranking Dunia Perusahaan Asuransi berdasarkan 

Premi  

Negara  Life Non life Penetrasi Density 

USA 1 1 14 6 

Jepang 2 4 7 9 

Inggris 3 3 1 1 

Perancis 4 5 6 5 

Jerman 5 2 22 17 

Korea selatan 7 9 4 21 

China 8 11 47 70 

Taiwan 9 18 3 20 

India 12 26 31 76 

Hongkong 20 41 8 14 

Singapura 28 34 23 22 

Malaysia 32 37 29 41 

Thailand 33 35 37 57 

Indonesia 37 44 74 78 

Philipina 41 55 73 80 

Vietnam 49 71 72 84 

Sumber : (World Insurance Outlook , 2012) 

 

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hendriman menuliskan bahwa 

laporan perasuransian tahun 2011 tingkat pertumbuhan rata-rata premi 

industri asuransi di Indonesia adalah sebesar 21,4%. Pertumbuhan tersebut 

merupakan kontribusi dari pertumbuhan premi asuransi jiwa yang 
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meningkat sebesar 22,4%, diikuti oleh program asuransi Sosial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebesar 12,4%, kemudian sector asuransi 

PNS dan TNI/Polri sebesar 11,0%, serta asuransi kerugian dan reasuransi 

sebesar 10,6%. Indikator lain yang menunjukkan tumbuhnya industri 

asuransi di Indonesia adalah peningkatan jumlah total kekayaan (asset) 

pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 26,3% atau sebesar Rp. 

405,2 triliun, dengan jumlah rata-rata peningkatan kekayaan dalam periode 

lima tahun (2007-2011) adalah sebesar 27,6% (Rahim, 2014). Untuk 

meningkatkan peringkat Indonesia akan premi dalam asuransi, saat ini 

sudah banyak agen asuransi syariah yang meyakinkan masyarakat untuk 

menjadi pemegang polis di asuransi syariah. selain dengan jalur promosi, 

asuransi syariah tentu melakukan kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan lain untuk mempersiapkan hal – hal yang mungkin saja akan 

terjadi di masa yang akan datang kepada pegawai-pegawainya.  

Tabel 1.2 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Premi  

 Rata-rata (2008-2012) Estimasi rata-rata 

Negara Pertumbuhan 

premi (%) 

% Premi 

terhadap PDB 

Pertumbuhan 

premi (%) 

% Premi 

terhadap 

PDB 

Dunia 9,1 7,52 10,4 9,34 

Asia 7,6 6,63 8,1 7,52 

ASEAN 3,1 2,98 4,7 3,71 

Jepang 1,2 10,5 1,8 14,7 

China 19,4 2,7 21,4 5,3 

Singapura 2,2 6,5 2,9 7,1 

Malaysia 1,8 4,6 2,5 6,2 

Thailand 2,5 2,4 3,4 3,5 

Indonesia 19,3 1,8 23,2 2,1 

Sumber : (World Insurance Outlook , 2012) 

Angka-angka yang terdapat pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai 

premi sudah disesuaikan dengan tingkat inflasi pada masing-masing 

Negara. Indonesia tergolong Negara yang mengalami rata-rata tingkat 
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pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2008-2012 yakni sebesar 

19,3%. Berdasarkan pada tabel diatas menunjukan bahwa tingkat 

prosentase rata-rata kontribusi premi terhadap PDB masih sangat rendah 

yakni sebesar 1,8%. Hal tersebut menunjukan bahwa meskipun 

pertumbuhan premi cukup signifikan tetapi belum memberikan kontribusi 

yang cukup maksimal bagi perkembangan ekonomi (Rahim, 2014). Selain 

premi banyak faktor yang mempengaruhi besarnya profitabilitas dalam 

suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhinya baik faktor eksternal ataupun 

internal . Pihak manajemen perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan pendapatan laba guna meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  

Setiap perusahaan pasti dituntut untuk mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, untuk mengetahui peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan tersebut selama periode 

tertentu. Profitabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas manajemen 

penggunaan dana perusahaan untuk menghasilkan laba dengan harapan 

perusahaan akan tetap stabil dan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Profitabilitas sendiri tentunya dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan secara mendalam hubungan 

antara faktor internal  maupun eksternal dengan pertumbuhan profitabilitas 

pada perusahaan asuransi umum syariah. Sebagai pertimbangan untuk 

melihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

asuransi dapat dilihat dari dua faktor utama, yakni faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari variabel premi, klaim, 

risk based capital (RBC), leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan 

faktor eksternal terdiri dari kurs, inflasi, laju pertumbuhan PDB dan index 

pembangunan manusia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ Faktor Determinan 
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Pertumbuhan Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Syariah periode 

tahun 2012-2017” 

B. Rumusan Masalah 

1. Faktor apa yang berpengaruh dan paling dominan dalam 

mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi 

umum syariah? 

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut dalam 

mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi 

umum syariah?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis faktor yang berpengaruh dan paling 

dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan asuransi umum syariah  

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut dalam 

mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi 

umum syariah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi,ilmu dalam mempelajari Asuransi Syariah 

di Ekonomi Islam dan dapat menjadi pembanding bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Bagi industry asuransi syariah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi bagi perusahaan dan sebagai 
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bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

terkait peningkatan pada profitabilitas. 

3. Bagi Ekonomi Islam, diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

para ekonom muslim sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

lembaga keuangan syariah khususnya asuransi syariah. 

4. Bagi penyusun, diharapkan dapat menjadi tambahan terhadap 

wawasan dan pengetahuan terhadap asuransi syariah dan 

peningkatan profitabilitas sehingga dapat berguna bagi penulis di 

dunia kerja maupun usaha nanti.  

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi 

dari keseluruhan pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam 

penulisan makalah skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang mengenai instansi yang akan diteliti 

yaitu Asuransi Syariah. Membahas permasalahan yang dihadapi, 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat 

dari penelitian tersebut, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari tentang pengaruh faktor 

determinasi terhadap profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan 

asuransi yang termasuk kedalam unit usaha syariah. Terdapat kutipan 

dari buku, website maupun sumber literatur lainnya yang mendukung 

penyusunan skripsi ini. 

BAB III : Pembahasan 

Bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu membahas tentang 

faktor determinasi terhadap profitabilitas pada laporan keuangan 

perusahaan asuransi yang termasuk kedalam unit usaha syariah. Pada 
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bab ini akan dibahas mengenai elemen-elemen yang akan digunakan 

dan yang berkaitan dengan laporan keuangan. 

BAB IV : Rancangan yang disusulkan 

Bab ini berisikan tentang implementasi dan evaluasi. 

BAB V : Simpulan dan saran 

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


