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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

A. Kajian Pustaka  

Berdasarkan penelitian yang saya ambil, sudah ada beberapa riset 

yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas di perusahaan asuransi syariah, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

Malik (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Determinants of 

insurance companies profitability : an analysis of insurance sector of 

Pakistan  yang menentukan umur perusahaan, ukuran perusahaan, volume 

modal, rasio leverage dan rasio kerugian sebagai variabel independen 

dalam mengukur profitabilitas perusahaan asuransi sebagai variabel 

dependen dalam penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Umur 

perusahaan, ukuran perusahaan dan volume modal mempunyai hubungan 

yang positif dengan profitabilitas, sedangkan rasio  rugi dan rasio laverage 

menunjukan hubungan yang negatif namun signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan asuransi. 

Dhaniati (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis pengaruh 

RBC, rasio underwriting, rasio hasil investasi, rasio penerimaan premi 

dan rasio beban klaim terhadap laba perusahaan asuransi menyimpulkan 

bahwa secara parsial risk based capital, hasil investasi dan penerimaan 

premi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi. Sedangkan 

underwriting tidak berpengaruh pada laba perusahaan asuransi dan beban 

klaim memiliki pengaruh yang negatif terhadap laba perusahaan asuransi. 

Hasil diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan secara simultan 

yang menyimpulkan bahwa kelima variabel diatas secara bersama-sama 
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berpengaruh negatif terhadap laba perusahaan asuransi. Namun hasil 

penelitian terkait risk based capital ini sangat bertolak belakang dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Tevi dan Wiwin (2014) dalam jurnal 

yang berjudul pengaruh risk based capital terhadap profitabilitas pada 

perusahaan asuransi jiwa menyimpulkan bahwa risk based capital tidak 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.  

Faiqotul, Jeni dan Ronny dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh 

premi, klaim, hasil underwriting , investasi dan profitabilitas terhadap 

pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia 

menyimpulkan bahwa klaim dan investasi berpengaruh terhadap 

pertumbuhan asset perusahaan asuransi jiwa syariah sedangkan premi, 

hasil underwriting dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan asset di perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. 

Dengan begitu meningkatnya aset belum tentu profitabilitas perusahaan 

juga akan meningkat. Hasil penelitian diatas serupa dengan hasil 

penelitian yang ditulis oleh Weldon (2014) dalam jurnal yang berjudul 

Effect of firm size on profitability of insurance companies in Kenya yang 

membuktikan bahwa total asset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan asuransi di Kenya, namun pangsa pasar dan leverage yang 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan asuransi di Kenya.  

Ardio (2014) menyimpullkan dalam jurnalnya yang berjudul 

Analisis pengaruh solvabilitas dan underwritting terhadap profitabilitas 

perusahaan asuransi kerugian bahwa berdasarkan uji F solvabilitas dan 

underwriting secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Sedangkan secara parsial variabel solvabilitas dan 

underwriting berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hal 

ini berarti meskipun underwriting dan solvabilitas perusahaan tersebut 

meningkat tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas 

perusahaan tersebut sehingga perusahaan perlu untuk kembali 

mempertimbangkan dalam hal peningkatan 
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pengelolaan solvabilitas dan underwriting dan memilih untuk 

meningkatkan pengelolaan di variabel lain untuk meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

Dalam jurnal yang berjudul The effect of firm specific factors and 

macroeconomics on profitability of property-liability insurance industry 

in Taiwan yang ditulis oleh Lee (2014) menyimpulkan bahwa 

profitabilitas perusahaan asuransi yang diukur menggunakan ROA 

sebagai variabel dependennya dipengaruhi oleh risiko underwriting, 

penggunaan reasuransi, biaya input, ROI dan financial holding group, 

sehingga jika meningkatkan pengelolaan kelima variabel diatas maka 

profitabilitas perusahaan akan meningkat.  

Patriana (2014) menyimpulkan dalam jurnal yang berjudul model 

perhitungan tarif premi asuransi syariah dalam hubungannya dengan 

segmentasi pasar dan laba perusahaan bahwa perusahaan yang 

berinvestasi pada tingkat yang tinggi dapat membiayai mayoritas 

pendanaan dari kegiatan internal. Model perhitungan tarif premi untuk 

produk saving dan non saving di perusahaan asuransi syariah berdasarkan 

ketentuan tabel mortalitas, interest/diskonto dan biaya, perbedaan 

keduanya terdapat pada surplus underwriting bagi pemegang polis non 

saving yang bersifat kumpulan. Pada asuransi kumpulan nisbah bagi hasil 

yang diperoleh lebih besar dengan premi yang relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan produk individu yang mempunyai premi yang lebih 

besar.  

Emine (2015) dalam jurnalnya yang berjudul The effect of firm 

specific factors on the profitability of non life insurance companies in 

turkey islamic insurance acceptance : an empirical analysis 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan premi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

asuransi non jiwa di turki.hal ini berarti ukuran perusahaan dapat menarik 

minat masyarakat untuk mempercayakan perlindungan terhadap risiko 

pada perusahaan asuransi tersebut sehingga dapat meningkatkan premi 
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perusahaan. Sedangkan usia perusahaan, rasio kerugian dan rasio lancar 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja profitabilitas 

perusahaan asuransi non jiwa di turki. 

Hanifaturrosida dan Eka (2016) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa klaim berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas di perusahaan asuransi jiwa syariah. Menurutnya hasil 

penelitian ini terkait dengan teori konsep beban yaitu penurunan manfaat 

ekonomi yang berbentuk penggunaan pengeluaran dalam suatu aset, 

dimana beban memiliki pengaruh akan kenaikan kewajiban atau 

penurunan aset sehingga terdapat hubungan terbalik antara beban dengan 

profitabilitas. 

Faisal dan Zuhra (2016) dalam jurnal yang berjudul Factors 

determining profitability of the insurance industry of Bangladesh 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan terbalik  yang signifikan antara 

risiko underwriting dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang 

diukur menggunakan ROA sebagai variabel dependen  dalam penelitian di 

sebuah industri asuransi di Bangladesh, namun terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara rasio beban, margin solvabilitas, pertumbuhan 

premi dan pertumbuhan asset terhadap profitabilitas industri asuransi di 

Bangladesh sehingga pihak perusahaan asuransi berusaha untuk 

meningkatkan rasio beban, margin solvabilitas, premi dan pertumbuhan 

aset agar keuntungan perusahaan di peroleh sehingga profitabilitas dapat 

meningkat.  

Kazimierz (2016) dalam jurnal yang berjudul Determinants of 

profitability of general insurance companies performance in Poland, 

didalam jurnal ini Kazimierz menyimpulkan bahwa profitabilitas itu tidak 

dipengaruhi oleh variabel underwriting dan biaya operasional. Kazimierz 

menyebutkan variabel seperti ukuran perusahaan memiliki dampak yang 

positif terhadap profitabilitas. variabel eksternal ekonomi(tingkat PDB) 

dan rasio premi bruto memiliki dampak yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja profitabilitas perusahaan asuransi di Poland. 
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Ayu, Edy dan Kadek (2017) menyimpulkan dalam jurnalnya yang 

berjudul Pengaruh pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi 

dan risk based capital terhadap laba perusahaan asuransi bahwa 

pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi dan risk based 

capital secara simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap laba pada perusahaan asuransi. Perusahaan diharapkan dapat 

terus menjaga tingkat risk based capital untuk tetap berada di level 120% 

atau lebih. Pada proses underwriting sendiri harus lebih memanfaatkan 

dana yang berasal dari premi untuk kegiatan investasi sehingga dapat 

digunakan ketika beban klaim terlalu tinggi.  

Lina dan Agi dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh pendapatan 

premi terhadap laba pada AJB Bumiputera 1912 cabang bandung 

setiabudhi menyimpulkan bahwa pendapatan premi berpengaruh terhadap 

laba perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa dimana setiap kenaikan 

pendapatan premi akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pada laba 

yang diperoleh perusahaan asuransi. Selain itu, Lina dan Agi juga 

menyebutkan bahwa perolehan laba mengalami hal yang sama dengan 

pendapatan premi, yaitu mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya beberapa periode yang memperoleh laba tertinggi dan laba 

terendah bahkan sampai mengalami kerugian. 

Sofyan dan Utami (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis 

hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba 

perusahaan perasuransian di Indonesia menyimpulkan bahwa secara 

parsial terdapat hubungan yang signifikan antara hasil investasi terhadap 

laba, antara pendapatan premi dengan laba diperoleh hubungan yang kuat 

dan searah sedangkan antara beban klaim dengan laba diperoleh 

hubungan yang tidak searah namun kuat. Sedangkan untuk hasil secara 

simultan ketiga variabel diatas secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap laba pada perusahaan asuransi. Terdapat sebab mengapa 

hubungan antara penerimaan dan pengeluaran asuransi kuat adalah karena 

penerimaan yang selalu meningkat tiap tahunnya membuat pengeluaran 
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juga meningkat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang 

lebih optimal sebaiknya dilakukannya seleksi risiko yang tepat sehingga 

keuntungan dapat diperoleh lebih banyak.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel premi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba di perusahaan asuransi syariah. perbedaan yang paling 

mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian terdahulu lebih fokus dibahas variabel yang termasuk kedalam 

faktor internal seperti premi, underwriting, RBC, dan sebagainya, dimana 

premi merupakan variabel yang sering dibahas dan paling dominan dalam 

mempengaruhi laba perusahaan asuransi syariah. Perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain beberapa faktor 

internal yang akan dibahas, penulis juga akan melihat pengaruh faktor 

eksternal seperti kurs, GDP atau PDB, inflasi, dan index pembangunan 

manusia dalam hubungannya dengan  pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia pada periode 2012-2017. 
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Tabel 2.1  

                Kajian Pustaka  

No Nama dan judul Variabel Metode Hasil Perbedaan  

1 Ela Patriana 2014 

Model perhitungan tarif 

premi asuransi syariah 

dalam hubungannya dengan 

segmentasi pasar dan laba 

perusahaan 

Model perhitungan 

tarif premi asuransi 

 

analisa deskriptif 

kualitatif dengan data 

primer dan sekunder 

Perusahaan yang 

berinvestasi pada tingkat 

yang tinggi dapat 

membiayai mayoritas 

pendanaan dari kegiatan 

internal. 

Di jurnal tidak disebutkan 

hasil yang lebih spesifik 

dan hanya 

membandingkan dengan 

penelitian faktor internal 

saja. 

2 Ida ayu ita permata sastri, 

Edy Sujana dan Ni kadek 

sinarwati 2017 Pengaruh 

pendapatan premi, hasil 

underwriting, hasil investasi 

dan risk based capital 

terhadap laba perusahaan 

asuransi 

-pendapatan premi 

-hasil underwriting 

-hasil investasi 

-RBC 

penelitian kuantitaif 

dengan data sekunder 

dan metode purposive 

sampling 

Pendapatan premi, hasil 

underwriting, hasil 

investasi dan risk based 

capital berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

laba perusahaan asuransi. 

 

Hanya meneliti faktor 

internal yang 

mempengaruhi. 

3 Rina Dhaniati 2011 

Analisis pengaruh RBC, 

rasio underwriting, rasio 

hasil investasi, rasio 

penerimaan premi dan rasio 

beban klaim terhadap laba 

perusahaan asuransi. 

-RBC 

-Rasio underwriting 

-Rasio hasil investasi 

-Rasio penerimaan 

premi 

-Rasio beban klaim 

penelitian dengan data 

sekunder 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

statistik deskriptif dan 

statistik inferensial. 

 

RBC, hasil investasi, 

penerimaan premi 

berpengaruh positif 

terhadap laba perusahan 

asuransi, sedangkan 

underwriting tidak 

berpengaruh dan beban 

klaim berpengaruh negatif 

terhadap laba perusahaan 

asuransi. 

Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel 

berbeda yang diteliti dan 

menggunakan metode 

yang berbeda juga. 

4 Lina Marlina & Agi Syarif 

Hidayat 

Pengaruh pendapatan premi 

terhadap laba pada AJB 

Bumiputera 1912 cabang 

bandung setiabudhi 

 

Pendapatan premi penelitian deskriptif 

dan verifikatif 

 

Pendapatan premi 

berpengaruh terhadap laba 

AJB Bumiputera 

 

Hanya menggunakan satu 

variabel sebagai indikator 

pengukur profitabilitas. 
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No Nama dan judul Variabel Metode Hasil Perbedaan  

5 Sofyan Marwansyah & 

Ambar Novi Utami  2017 

Analisis hasil investasi, 

pendapatan premi, dan 

beban klaim terhadap laba 

perusahaan perasuransian 

di indonesia 

 

-Hasil investasi 

-Pendapatan premi 

-Beban klaim 

teknik analisa 

deskriptif kuantitatif 

dengan cara 

melakukan analisa 

regresi linear 

sederhana 

 

Secara korelasi parsial 

terdapat hubungan yang 

signifikan antara hasil 

investasi terhadap laba, 

antara pendapatan premi 

terhadap laba diperoleh 

hubungan yang searah dan 

kuat, antara beban klaim 

terhadap laba diperoleh 

hubungan yang tidak searah 

dan kuat. sedangkan secara 

simultan hasil investasi, 

pendapatan premi dan 

beban klaim semuanya 

mempengaruhi laba. 

Perbedaan variabel yang 

diteliti dan  metode yang 

digunakan berbeda 

dengan penulis. 

6 Tevi Leviany & Wiwin 

Sukiati 2014 

Pengaruh risk based capital 

terhadap profitabilitas pada 

perusahaan asuransi jiwa 

 

Risk based capital metode penelitian 

deskriptif 

 

Risk based capital tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas 

 

Perbedaan metode 

penelitian  

7 Hanifaturrosida & Julia 

Noermawati Eka 2016 

  

Pengaruh Penerimaan 

Premi, Klaim, Beban Klaim, 

Investasi dan Underwriting 

Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah diIndonesia Periode 

2014-2016 

- Premi 

- Klaim 

- Beban Klaim 

- Investasi 

- Underwriting 

Analisa Regresi Data 

Panel 

 

Klaim berpengaruh secara 

negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas di 

perusahaan asuransi jiwa 

syariah  

Hanya meneliti faktor 

internal yang 

mempengaruhi 

profitabilitas. 

 

8 Faiqotul Nur, Jeni Susyanti 

dan Ronny Malavia 

Pengaruh premi, klaim, hasil 

underwriting , investasi dan 

profitabilitas terhadap 

pertumbuhan aset pada 

-Premi 

-Klaim 

-Hasil underwriting 

-Investasi 

-Profitabilitas 

Metode penelitian 

eksplanatif 

 

Klaim dan investasi 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan aset 

perusahaan asuransi jiwa 

syariah, sedangkan premi, 

hasil underwriting dan 

Perbedaan variabel 

profitabilitas sebagai 

variabel independen 
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No Nama dan judul Variabel Metode Hasil Perbedaan  

perusahaan asuransi jiwa 

syariah di Indonesia 

Profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

pertumbuhan aset di 

perusahaan asuransi jiwa 

syariah indonesia. 

9 Ardio Dipta Aprilino 2014 

Analisis pengaruh 

solvabilitas dan 

underwritting terhadap 

profitabilitas perusahaan 

asuransi kerugian 

-Solvabilitas 

-Underwriting 

Metode  purposive 

sampling 

 

Berdasarkan uji F 

solvabilitas dan 

underwriting secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas. Sedangkan 

secara parsial variabel 

solvabilitas dan 

underwriting berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

profitabilitas 

 

Perbedaan variabel yang 

mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. 

10 Hifza Malik 2011 

Determinants of insurance 

companies profitability : an 

analysis of insurance sector 

of Pakistan 

-Umur perusahaan 

-Ukuran perusahaan 

-Volume modal 

-Rasio leverage 

-Rasio kerugian 

model regresi 

berganda 

 

Umur perusahaan, ukuran 

perusahaan dan volume 

modal mempunyai 

hubungan yang positif 

dengan profitabilitas. Rasio  

rugi dan rasio laverage 

menunjukan hubungan 

yang negatif namun 

signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan 

asuransi. 

 

Perbedaaan metode 

penelitian yang 

digunakan. 

11 Emine Oner Kaya 2015 

The effect of firm specific 

factors on the profitability of 

non life insurance companies 

in turkey 

islamic insurance 

acceptance : an empirical 

analysis 

 

-Ukuran perusahaan 

-Tingkat 

pertumbuhan premi 

-Usia perusahaan 

-Rasio kerugian 

-Rasio lancar 

analisis data panel Ukuran perusahaan dan 

tingkat pertumbuhan premi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan 

asuransi non jiwa di turki. 

Sedangkan usia perusahaan, 

rasio kerugian dan rasio 

lancar berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Perbedaan terhadap 

metode yang digunakan 

dalam meneliti faktor 

yang mempengaruhi 

profitabilitas. 
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No Nama dan judul Variabel Metode Hasil Perbedaan  

Kinerja profitabilitas 

perusahaan asuransi non 

jiwa di turki. 

12 Weldon Kipkoech Kigen 

2011 

Effect of firm size on 

profitability of insurance 

companies in kenya 

 

-Total asset 

-Rasio leverage 

-Pangsa pasar 

Analisis model regresi 

menggunakan data 

sekunder 

 

Total aset tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan 

asuransi di kenya. pangsa 

pasar memiliki hubungan 

yang positif dengan 

profitabilitas sedangkan 

leverage mempunyai 

hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas pada 

perusahaan asuransi di 

kenya. 

 

Dalam penelitian ini 

hanya memiliki satu 

variabel yang sama dan 

juga metode yang berbeda 

dari penulis. 

13 Mohammed Nasrath Faisal 

& Sadaqa Tuz Zuhra  

2016 

Factors determining 

profitability of the insurance 

industry of bangladesh 

 

-Risiko underwriting 

-Rasio beban 

Margin 

-Pertumbuhan premi 

-Pertumbuhan asset 

-Ukuran perusahaan 

metode convenience 

sampling dengan 

jangka waktu 11 

tahun. Analisis data 

menggunakan data 

panel pada 8 

perusahaan asuransi 

yang berbeda-beda. 

 

Adanya hubungan terbalik  

yang signifikan antara 

risiko underwriting dan 

ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas (ROA) 

industri asuransi di 

bangladesh. Selain itu 

terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara rasio 

beban, margin solvabilitas, 

pertumbuhan premi dan 

pertumbuhan asset terhadap 

profitabilitas (ROA) 

industri asuransi di 

bangladesh. 

 

Dari semua variabel lebih 

banyak variabel yang 

tidak diteliti oleh penulis. 

Metode yang digunakan 

adalah convenience 

sampling bukan purposive 

sampling. 

14 Chen-Ying Lee 2014 

The effect of firm specific 

factors and macroeconomics 

-Risiko underwriting 

-Penggunaan 

reassuransi 

analisis data panel 

dengan rasio operasi 

dan ROA sebagai 

Risiko underwriting, 

penggunaan 

reasuransi,biaya input, ROI 

Dalam penelitian ini lebih 

dominan variabel yang 

tidak diteliti oleh penulis 
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No Nama dan judul Variabel Metode Hasil Perbedaan  

on profitability of property-

liability insurance industry 

in Taiwan. 

 

-biaya input 

-ROI 

-Financial holding 

group 

 

 

 

 

indikator dalam 

mengukur 

profitabilitas 

perusahaan asuransi. 

 

dan financial holding group 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap rasio 

operasi dan ROA yang 

mana menjadi indikator 

dalam mengukur 

profitabilitas perusahaan 

asuransi. 

 

sehingga referensi yang 

didapat nanti juga akan 

beda. 

15 Kazimierz Ortyński 2016 

Determinants of profitability 

of general insurance 

companies performance in 

poland 

 

-aktivitas 

underwriting 

-rasio biaya 

operasional bersih 

-ukuran perusahaan 

-variabel 

makroekonomi 

(tingkat PBD) 

-rasio premi bruto 

 

 

 

 

metode weight least 

square (WLS) dan 

metode intergroup 

dalam menentukan 

parameter. Data 

dianalisis dengan 

menggunakan data 

panel 

Variabel underwriting dan 

biaya operasional  

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan 

asuransi Poland. Sedangkan 

variabel lainnya seperti 

ukuran perusahaan 

memiliki dampak yang 

positif terhadap 

profitabilitas. variabel 

eksternal ekonomi(tingkat 

PDB) dan rasio premi bruto 

memiliki dampak yang 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan 

asuransi di Poland. 

Dalam penelitian ini 

hanya satu variabel yang 

sama seperti yang diteliti 

oleh penulis dan teknik 

analisisnya juga beda.  
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B. Landasan Teori 

1. Asuransi Syariah  

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 asuransi 

adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung dengan cara mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada 

tertanggung disebabkan kerugian, kerusakan atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan. Sedangkan asuransi syariah adalah perjanjian 

antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dalam 

rangka pengelolaan kontribusi sesuai dengan prinsip syariah dengan 

tujuan saling menolong dan melindungi  

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 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 asset atau 

tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

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

2009). Asuransi syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan dengan 

asuransi konvensional. Asuransi konvensional bertujuan untuk murni 

bisnis dengan tujuan mendapatkan profit yang besar, hal ini terlihat 

dari premi nasabah yang semuanya menjadi milik perusahaan. 

Sedangkan asuransi syariah bertujuan untuk mencari keuntungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat yang dapat terlihat 

dari visi misi yang diemban oleh asuransi syariah (Rosidah, 2013). 

Selain untuk mencari keuntungan, asuransi syariah lebih 

mengedepankan prinsip tolong menolong dan bekerjasama antara 

sesama peserta asuransi. Perintah tolong menolong sesuai dengan 

firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah sebagai berikut:  
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ْثِْ َواْلُعْدَواِن ۚ َوات َُّقوا اَّللََّ ۖ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوٰى ۖ َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ

 ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاب
Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan 

dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah sangat berat siksa-Nya.” Q.S. Al- Maidah ayat 2 

 

 Ayat diatas memuat perintah untuk tolong menolong antara sesama 

manusia. Kaitan ayat diatas dengan asuransi syariah dapat kita lihat 

dari adanya dana tabarru’ di asuransi syariah, dimana dana tabarru’ ini 

merupakan dana yang diperoleh dari kerelaan para peserta asuransi 

syariah dalam menyisihkan dananya untuk dana sosial sehingga dapat 

digunakan untuk menolong saat peserta lain mengalami musibah atau 

kerugian.   

Asuransi syariah di Indonesia saat ini telah berkembang dengan 

pesat. Saat ini persaingan bisnis asuransi syariah di Indonesia kian 

ramai dengan bermunculannya para pemain baru dari asuransi jiwa 

maupun asuransi kerugian/ umum yang berjalan sesuai dengan prinsip 

syariah. asuransi syariah pertama di Indonesia adalah asuransi takaful 

keluarga (asuransi jiwa syariah) dan asuransi takaful umum (asuransi 

kerugian syariah /asuransi umum syariah)  yang berdiri pada tahun 

1994. Sampai dengan tahun 2015 jumlah asuransi syariah di Indonesia 

berjumlah 53 industri, dan pada bulan juli 2016 jumlah asuransi 

syariah di Indonesia bertambah menjadi 56 industri. Berdasarkan data 

OJK per 31 desember 2015 jumlah UUS perusahaan asuransi jiwa 

berjumlah 19 perusahaan asuransi, sedangkan jumlah UUS pada 

perusahaan asuransi umum berjumlah 25 perusahaan asuransi. Disini 

penulis menggunakan data laporan keuangan dari asuransi kerugian 

atau asuransi umum syariah.  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Media Indonesia (2012) 

diperoleh data bahwa pada tahun 2017 pangsa pasar asuransi jiwa 
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syariah telah mencapai 4%, sedangkan untuk asuransi umum syariah 

telah mencapai pangsa pasar sebesar 3,5%. Walaupun angka diatas 

dapat dibilang kecil jika dibandingkan dengan asuransi secara umum, 

tetapi jika dilihat dari segi premi kotor asuransi syariah mengalami 

peningkatan yang cukup lumayan. Seperti yang tertera pada data 

perolehan premi kotor di asuransi syariah mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yakni 10 kali lipat di tahun 2012 dari perolehan 

ditahun 2006, yakni premi kotor pada tahun 2006 sebesar Rp 499 M 

dan pada akhir tahun 2011 meningkat menjadi Rp 4,97 T. Pada tahun 

2016 OJK meminta asuransi syariah untuk meningkatkan pangsa pasar 

menjadi 10% dari pasar induk atau grup usaha. Hal ini dikarenakan 

sudah adanya unit usaha syariah yang memenuhi kontribusi 10% 

terhadap induk, namun peningkatan ini belum merata dikarenakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya perihal masalah 

pada sumber daya manusia (SDM) asuransi syariah itu sendiri. 

Menurut Taufik Marjuniadi selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi 

Syariah Indonesia (AASI) berpendapat bahwa permintaan OJK 

merupakan sesuatu hal yang wajar, dikarenakan berdasarkan data yang 

terdapat di OJK pangsa pasar IKNB syariah yang mengalami 

peningkatan dari desember tahun 2015 sebesar 3,19% dan pada juli 

2016  mencapai 4,41% (Media Indonesia, 2016). Jumlah pangsa pasar 

pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 

4,7% dan diharapkan dapat tembus mencapai angka 5% pada tahun ini 

(Masyrafina & Zuraya, 2017). 

 Asuransi syariah terbagi kedalam dua macam, yakni asuransi jiwa 

syariah dan asuransi umum syariah. asuransi jiwa syariah adalah usaha 

mengelola risiko berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk 

tolong menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran 

berdasarkan hidup atau matinya seseorang atau pembayaran lain 

kepada peserta atau pihak lain pada waktu tertentu yang sudah diatur 

dalam perjanjian dan besarnya telah ditetapkan dengan didasarkan 
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pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan asuransi umum syariah adalah 

usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan 

untuk tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan ganti 

kepada peserta asuransi terhadap kerusakan maupun kerugian, 

kehilangan atau tanggung jawab hukum yang diderita oleh peserta 

karena telah terjadi sesuatu yang tidak pasti (Sanabila, 2015). Untuk 

sistem pengelolaan dananya sendiri asuransi syariah terbagi menjadi 

dua macam, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan 

(saving) dan non tabungan (non saving). Untuk pengeloaan dengan 

sistem tabungan sendiri lebih banyak terdapat dalam asuransi jiwa 

syariah.  

a. Sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan  

Dalam sistem ini setiap premi yang dibayarkan oleh perusahaan 

asuransi syariah kedalam rekening tabungan dan rekening tabarru’. 

b. Sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan 

Premi yang dibayarkan akan masuk kedalam rekening tabarru’. 

setelah itu dana akan di investasikan dan keuntungan yang 

diperoleh(dikurangi beban asuransi) akan dibagi hasil berdasarkan 

kesepakatan. Bagian keuntungan peserta akan dikembalikan 

apabila peserta tidak mengalami kerugian. Dana akan dibayarkan 

apabila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.  

2. Premi  

Premi merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi laba 

di perusahaan asuransi. Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan 

pihak tertanggung atas imbalan jasa dari perlindungan yang diberikan 

pihak penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

sebelumnya (Sastri et al., 2017). Premi adalah sumber pendapatan 

yang sangat penting dan utama. Jumlah premi yang masuk merupakan 

hasil penjualan asuransi dan merupakan dasar bagi pembayaran komisi 

(Sensi,2006). Premi yang dibayar tergantung kontrak yang telah 

disepakati antara pihak asuransi dengan pihak tertanggung. 



24 
 

 
 

Premi dalam asuransi syariah terdiri atas dana tabungan dan dana 

tabarru’. Dana tabungan merupakan dana titipan dari peserta asuransi 

syariah yang kemudian akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan 

investasi bersih yang di peroleh perusahaan setiap tahun. Sedangkan 

dana tabarru’ adalah dana kebajikan yang diberikan secara ikhlas oleh 

peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu dana tersebut digunakan 

untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Unsur perhitungan dana 

tabarru’ ini diambil berdasarkan tabel mortalitas (harapan hidup) yang 

besarnya tergantung usia dan masa perjanjian.  Hal ini berarti semakin 

tinggi usia peserta asuransi dan semakin panjang masa perjanjian, 

maka semakin besar pula nilai tabarru’nya. 

Pendapatan premi asuransi diperoleh melalui penjualan produk dan 

jasa asuransi ke peserta asuransi. Pendapatan premi merupakan salah 

satu faktor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. 

Oleh karena itu, perusahaan harus menyusun strategi untuk 

menetapkan tarif premi peserta asuransi. Tarif premi ditetapkan oleh 

perusahaan asuransi didasari oleh jumlah risiko yang akan ditanggung 

oleh perusahaan asuransi untuk polis yang akan di terbitkan. Apabila 

perusahaan asuransi salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka 

premi yang di tetapkan tidak akan cukup untuk membayar klaim da 

manfaat yang dijanjikan kepada peserta asuransi (Astria, 2009). Premi 

merupakan  salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan 

kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada 

penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi penanggung menerima 

pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar 

sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak di bayar,  

asuransi  dapat  dibatalkan  atau setidak-tidaknya asuransi tidak 

berjalan (Marlina & Hidayat, 2013). 
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Terdapat dua jenis premi dalam asuransi, yaitu:  

a. Premi Meningkat  

Pembayaran Premi disini makin lama makin bertambah 

besar. Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang di 

bayar rendah, tetapi setelah itu makin lama makin bertambah tinggi 

dari tahun ke tahunnya, pembayaran premi meningkat setiap 

tahunnya karena umur pemegang polis bertambah lama bertambah 

naik (tua) berarti resiko meningkat pula dan kemungkinan untuk 

meninggal dunia lebih cepat. 

b. Premi Merata  

Pada level premium besarnya premi yang harus dilunasi 

oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) 

besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran 

premi lebih besar daripada natural premium, sedangkan pada tahun 

berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan 

dengan increasing premium. 

Faktor-faktor berikut ini turut di pertimbangkan dalam menghitung 

tarif premi asuransi jiwa:  

1) Rate of mortality (tingkat mortalitas/kematian) adalah tingkat 

dimana orang-orang yang jiwanya di asuransikan diperkirakan 

meninggal dunia. 

2) Investment earnings (pendapatan investasi) adalah dana yang di 

peroleh perusahaan asuransi dari investasi premi yang di 

terimanya. 

3) Expense (biaya). Semua biaya yang timbul dari penerbitan 

polis asuransi dan pengoperasian perusahaan asuransi (Salim, 

2007). 
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3. Klaim 

Menurut ilmi Handyani (2013) dalam (Jiwanata, Syafitri, & 

Cholid, 2016) klaim adalah permintaan resmi kepada pihak asuransi 

untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim 

yang diajukan oleh peserta asuransi akan ditinjau oleh perusahaan 

untuk validitasnya dan kemudian setelah disetujui akan dibayarkan 

kepada pihak tertanggung. Menurut Amrin (2006) klaim adalah 

pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung 

berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Perusahaan 

asuransi syariah membayar klaim dari dana tabarru’. 

Klaim merupakan salah satu pengeluaran terbesar yang dikeluarkan 

oleh perusahaan asuransi karena klaim yang langsung diberikan 

kepada tertanggung yang mengalami kerugian.  Pada kenyataannya 

pencairan klaim sendiri sama, ketika pihak tertanggung mengajukan 

klaim, sistem atau orang yang menangani klaim akan melihat apakah 

informasi terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung telah sesuai 

dengan apa yang tercantum di dalam polis sehingga orang atau sistem 

yang menangani klaim dapat mengambil keputusan untuk menolak 

atau menyetujui klaim yang diajukan oleh tertanggung. Dibawah ini 

merupakan syarat terpenuhinya klaim, yakni (Kusnanto, 2012):  

a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati di awal 

perjanjian.  

b. Klaim yang didapatkan oleh setiap peserta berbeda-beda, besarnya 

tergantung premi yang dibayarkan oleh peserta.  

c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan 

merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.  

d. Sedangkan  klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan 

kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhinya, namun hanya 

sebatas yang telah disepakati dalam akad.  
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Sumber pembayaran klaim merupakan salah satu hal yang 

membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. 

Pada asuransi syariah pembayaran klaim bersumber dari rekening 

tabarru’, yakni dana kebajikan yang dikhususkan untuk tolong 

menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan 

pada asuransi konvensional, pencairan klaim bersumber dari rekening 

perusahaan, bersifat murni bisnis dan tidak ada landasan syariah yang 

menaunginya (Anwar, 2006). Jiwanata dan kawan-kawan (2016) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel premi memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan profitabilitas pada 

asuransi jiwa di Indonesia. Hal ini berarti setiap terjadi klaim yang 

diajukan oleh pihak tertanggung, maka hal tersebut mengurangi jumlah 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, karena apabila 

tertanggung mengajukan klaim maka perusahaan asuransi harus 

membayar klaim dengan membayarkan sejumlah dana sesuai dengan 

yang tertulis di dalam polis.  

4. Risk Based Capital (RBC) 

Risk Based Capital adalah salah satu metode pengukuran tingkat 

solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur 

tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk 

memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan 

mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan 

tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan 

dan kewajibannya. Sedangkan solvabilitas adalah keadaan dimana 

suatu perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

secara tepat waktu. Risiko-risiko tersebut dapat dikelompokan dalam 

empat kategori risiko yang luas, yang dikenal sebagai contingency 

risks, yaitu : 

a. C-1 risks (Asset Risk) Adalah risiko rugi pada suatu investasi untuk 

alasan selain daripada perubahan suku bunga pasar. Perusahaan 
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asuransi mengelola risiko aset dengan mengevaluasi kemungkinan 

investasi secara hati-hati, menginvestasikan aset mereka dengan 

jumlah yang besar di dalam investasi bermutu tinggi, serta 

mengalokasikan dana untuk seluruh katagori investasi yang 

berbeda.   

b. C-2 risks (Pricing Risk) Disebut juga insurance risk yaitu risiko 

dimana pengalaman nyata perusahaan asuransi dalam tingkat 

kematian atau biayabiaya akan sangat berbeda dari perkiraan, 

menyebabkan perusahaan asuransi tersebut menderita kerugian 

material atas produk tersebut.  

c. C-3 risks (Interest Rate Risk) Adalah risiko kerugian yang 

disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar. Perusahaan asuransi 

mengelola risiko ini melalui asset liability management. 

d. C-4 risks (General Business Risk) Yaitu risiko kerugian yang 

diakibatkan oleh praktek-praktek bisnis umum yang tidak efektif 

atau faktor-faktor lingkungan yang di luar kendali perusahaan. 

Perusahaan mengendalikan risiko ini dengan menugaskan tim 

manajemen yang bermutu tinggi dan berpengalaman untuk 

mengendalikan biaya usaha, melaksanakan pertimbangan 

manajerial yang sesuai, mendukung perilaku etis, memantau hasil-

hasil keuangan serta melakukan audit internal dan eksternal secara 

teratur. 

Tujuan dari dihitungnya RBC adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai 

dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola 

kekayaan dan kewajibannya. 

b. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan  

c. Untuk mengurangi biaya kepailitan (insolvency) 

d. Untuk membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai 

aktual dari ekuitas.  
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e. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang 

Perusahaan asuransi di Indonesia wajib melaporkan rasio solvabilitas 

mereka ke pemerintah secara berkala. Ketentuan yang ditetapkan bagi 

rasio tersebut adalah 120%. Semakin tinggi tingkat RBC sebuah 

perusahaan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut 

semakin baik dan sehat.Terdapat beberapa metode perhitungan dalam 

Risk Based Capital, diantaranya (Eric, 2016): 

a. Schedule asset default 

Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya modal 

yang harus tersedia dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko 

penurunan nilai kekayaan dan atau kehilangan pendapatan yang 

berasal dari kekayaan tersebut. 

b. Schedule Currency Mismatch  

Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya modal 

yang tersedia dalam rangka mengantisipasi terjadinya resiko 

fluktuas dalam setiap jenis mata uang yang dapat menyebabkan 

meningkatnya jumlah kewajiban yang harus ditanggung 

perusahaan. Schedule ini dihitung hanya apabila perusahaan 

memiliki kekayaan (yang diperkenankan) dan atau kewajiban 

dalam mata uang asing selain kekayaan dan kewajiban dalam mata 

uang rupiah. Jika perusahaan memiliki jumlah kewajiban adalam 

suatu mata uang lebih besar dari kekayaan yang dimilikinya, maka 

untuk setiap selisih kewajiban atas kekayaan dikenakan faktor 

sebesar 0.5. Kelebihan kekayaan dalam mata uang rupiah tidak 

diperhitungkan dalam penentuan besarnya dana yang harus ada. 

c. Schedule Claim Experience worse than expected 

Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya 

dana/modal yang harus tersedia dalam rangka mengantisipasi 

terjadinya resiko bahwa jumlah klaim yang telah diperkirakan 
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ternyata lebih kecil dari pada jumlah klaim yang sesungguhnya 

terjadi. 

d. Schedule D – Reinsurance Risk 

Metode ini digunakan untuk menghitung dana/modal yang 

harus tersedia untuk mengantisipasi terjadinya resiko reasuransi 

menghadapi kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar 

klaim yang menjadi kewajibannya. 

Perhitungan risk based capital telah diatur dalam keputusan 

menteri keuangan nomor 424/KMK.06/2003 dapat diketahui 

dengan rumus:  

                    
                     

                                   
 

5. Leverage 

Leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh 

perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut 

perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap untuk meningkatkan 

keuntungan potensial bagi pemegang saham. Hadirnya leverage dalam 

struktur modal sebuah perusahaan berarti perusahaan tersebut dapat 

menghimpun pendanaan dari luar perusahaan dengan harapan akan 

meningkatkan laba perusahaan kedepannya. Leverage sendiri berkaitan 

dengan suatu kondisi yang baik dimana biaya yang stabil dan 

mengarah kepada sebagian besar tingkat keuntungan (Tanjung, 2017).  

Secara harfiah leverage berarti kekuatan pengungkit. Leverage 

terbagi dalam dua tipe, yaitu operating leverage dan financial 

leverage. Operating leverage adalah penggunaan aktiva dengan biaya 

tetap dengan harapan bahwa revenue atau penerimaan yang dihasilkan 

oleh pengguna aktiva tersebut akan cukup untuk menutup biaya tetap 

dan biaya variabel, hal tersebut merupakan suatu cara untuk mengukur 

risiko usaha dari suatu perusahaan (Tanjung, 2017). Operating 

leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang 

menimbulkan beban tetap yang harus ditutup dari hasil operasinya. 
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Analisis operating leverage dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjual dan mengetahui 

berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar perusahaan 

minimal tidak menderita rugi (Husnan, 1998), sedangkan financial 

leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap 

dengan harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar sehingga akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham 

dengan menunjukkan perubahan laba per lembar saham (Earning Per 

Share) (Tanjung, 2017). Financial leverage terjadi pada saat 

perusahaan menggunakan utang dan menimbulkan beban tetap (bunga) 

yang harus dibayar dari hasil operasi. Financial leverage terjadi pada 

saat perusahaan menggunakan sumber dana yang menimbulkan beban 

tetap. Apabila perusahaan menggunakan utang, maka perusahaan harus 

membayar bunga. Bunga ini harus dibayar berapapun keuntungan 

perusahaan (Husnan, 1998). Namun dibalik keuntungannya, 

penggunaan utang ini tentu memiliki kelemahan. Dengan 

menggunakan utang sebagai sumber dana, maka utang yang dimiliki 

perusahaan akan semakin tinggi sehingga perusahanaan perlu usaha 

ekstra untuk melunasi hutangnya jika tidak mau perusahaannya 

bangkrut. Dengan upaya melunasi hutang ini, tentunya pendapatan 

yang diperoleh perusahaan pasti akan semakin berkurang dikarenakan 

dana yang diperoleh digunakan untuk melunasi utangnya. 

Menurut kasmir (2010) tujuan perusahaan menggunakan rasio 

hutang (leverage) adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya (kreditor). 

b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang bersifat tetap. 

c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan 

modal. 
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d. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

e. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang. 

f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

Adapun rumus dari leverage adalah sebagai berikut:  

    
            

          
        

 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan bukan jaminan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan laba yang baik (Fachrudin, 2009). 

Banyak anggapan di masyarakat bahwa perusahaan yang besar berarti 

perusahaan tersebut telah sukses dalam menghasilkan keuntungan. 

Padahal ketika sebuah perusahaan semakin besar tentunya perusahaan 

tersebut akan membutuhkan biaya yang semakin besar dan semakin 

bertambah pula untuk menjalankan aktivitas operasionalnya seperti 

biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pemeliharaan 

gedung dan sebagainya sehingga akan berakibat mengurangi 

profitabilitas dari perusahaan tersebut. Semakin baik kualitas sebuah 

laporan keuangan yang disajikan, maka akan semakin meyakinkan 

pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan dan secara 

otomatis pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan 

merasa puas dengan berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan 

(Fahmi, 2013).  

Menurut sawir (2004) terdapat beberapa perbedaan alasan ukuran 

perusahaan sebagai fungsi determinan dalam laporan keuangan dalam 

beberapa studi, diantaranya adalah sebagai berikut :  
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a. Ukuran perusahaan menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

dalam memperoleh dana dari pasar modal.kemudahan disini berarti 

bahwa perusahaan yang besar memiliki akses yang lebih besar ke 

pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil yang memiliki 

akses yang lebih kecil ke pasar modal. Perusahaan kecil meskipun 

memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan kecil sejumlah 

sekuritas dapat menjadi penghambat. Apabila penerbitan sekuritas 

dilakukan, maka perusahaan kecil kemungkinan besar akan kurang 

untuk dapat dipasarkan sehingga membutuhkan harga sedemikian 

rupa agar investor dapat mendapatkan hasil yang akan memberikan 

return yang lebih tinggi secara signifikan.  

b. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar dalam 

kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk utang, termasuk penawaran special 

yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang ditawarkan 

ke perusahaan kecil.  

c. Pengaruh skala dalam biaya dan return kemungkinan akan 

membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih 

banyak laba. Pada akhirnya ukuran perusahaan diikuti oleh 

beberapa karakteristik lain yang mempengaruhi struktur keuangan. 

Karakteristik tersebut diantaranya adalah perusahaan sering tidak 

mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan dan 

tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu 

manajemen.  

Selain fungsi determinan dalam laporan keuangan, ukuran 

perusahaan juga  dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni:  

a. Besarnya total aktiva. 

b. Besarnya hasil penjualan.  

c. Besarnya kapitalisasi pasar. 
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Perusahaan yang lebih besar akan memiliki akses yang lebih besar 

untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber dibanding 

dengan perusahaan yang lebih kecil, dengan kata lain perusahaan yang 

lebih besar akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari 

kreditur karena perusahaan yang lebih besar dianggap memiliki 

profitabilitas yang lebih besar sehingga kemungkinan untuk 

memenangkan persaingan dan bertahan dalam industri akan lebih 

besar. Perusahaan besar membutuhkan dana yang besar juga untuk 

menunjang operasionalnya, salah satu alternative pemenuhannya 

adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi 

(Halim, 2007). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya 

aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menyediakan jumlah 

dan berbagai kapasitas produksi atau jasa. Ukuran suatu perusahaan 

merupakan faktor utama dalam menentukan profitabilitas dari suatu 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, akan membuat harga 

pasar saham suatu perusahaan meningkat, sehingga nilai perusahaan 

juga turut meningkat. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan 

besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total asset umumnya 

sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya. Penulis 

menghitung ukuran perusahaan yang mengacu pada penelitian yang 

dilakukan Asnawi & Wijaya (2005) dengan nilai logaritma natural dari 

total aset (natural logaritm of asset). Adapun rumus untuk menghitung 

ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:   

                     

7. Inflasi 

Inflasi adalah kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi 

dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang 

mengalami pelemahan, dan apabila hal tersebut terjadi terus menerus 

maka akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara 
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menyeluruh serta mampu mengguncangkan tatanan stabilitas politik 

suatu Negara (Fahmi, 2014). Inflasi tentu memiliki dampak yang 

positif dan negatif bagi perekonomian suatu Negara, hal itu dilihat dari 

tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi suatu Negara ringan, 

maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional dan 

mendorong orang untuk melakukan investasi. Namun apabila inflasi 

suatu Negara tinggi, dampak yang akan terjadi salah satunya akan 

menyebabkan minat investor khususnya investor asing yang akan 

menanamkan modalnya menjadi menurun yang tentu hal ini akan 

berimbas juga pada penurunan harga saham. Peningkatan Inflasi dalam 

suatu Negara pasti disebabkan oleh beberapa faktor, amalia (2007) 

dalam bukunya menyebutkan sebab-sebab terjadinya inflasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Defisit financing, yaitu adanya pengeluaran-pengeluaran dalam 

rangka untuk memperbesar kapasitas produksi (investasi) yang 

tidak cepat menghasilkan tambahan produk dengan memakai 

tabungan. 

b. Terjadinya surplus ekspor, yaitu pendapatan bertambah sedangkan 

jumlah barang berkurang. Hal ini mengakibatkan demand terhadap 

barang bertambah sedangkan supply akan barang berkurang.  

c. Inflasi yang diimpor dari luar negeri, yaitu dimana barang yang 

diimpor dari Negara yang sedang dilanda inflasi, maka Negara 

itersebut harus mengimpor barang dengan harga yang tinggi.  

d. Terjadinya surplus impor, yaitu dimana suatu Negara memerlukan 

devisa untuk membayar kelebihan impor ke luar negeri, permintaan 

yang besar terhadap devisa umumnya akan meningkatkan kurs 

valuta asing. 

 Sedangkan menurut waluyo (2007) inflasi disebabkan oleh 

beberapa hal berikut: 
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a. Pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber 

ekonomi yang lebih besar daripada sumber ekonomi yang dapat 

dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang 

berlaku. 

b. Beberapa golongan ekonomi dalam masyarakat yang berusaha 

memperoleh tambahan pendapatan yang relatif lebih besar daripada 

kenaikan produktivitasnya. 

c. Adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga 

permintaan barang dan jasa naik lebih cepat dibanding tambahan 

keluarnya (output) yang mungkin saja dapat dicapai oleh 

perekonomian yang bersangkutan.  

d. Adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi ataupun 

non ekonomi yang mendorong kenaikan harga. 

e. Pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan 

harga. 

f. Pengaruh inflasi luar negeri, yaitu khususnya apabila Negara yang 

bersangkutan memiliki sistem perekonomian terbuka, maka 

pengaruh inflasi terhadap harga-harga barang impor akan terlihat.  

Dalam teori ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

dan dalam pengelompokkan tertentu, berikut merupakan beberapa 

penggolongan inflasi dalam beberapa jenis sebagai berikut:  

a. Menurut besarnya inflasi dapat dibedakan menjadi empat macam, 

yaitu (Yuliadi, 2008):  

1) inflasi rendah, yaitu inflasi dengan laju yang kurang dari 10% 

pertahun. Inflasi ini sering disebut juga inflasi dibawah dua 

digit dan tidak memberikan dampak yang merusak pada 

perekonomian.  

2) Inflasi sedang, yaitu inflasi yang berkisar antara 10% - 30% 

pertahun. Inflasi ini memberikan pengaruh yang cukup 

dirasakan bagi masyarakat yang memiliki pengasilan tetap. 
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3) Inflasi tinggi, yaitu inflasi dengan laju yang berkisar antara 

30% - 100% pertahunnya. Inflasi ini terjadi pada saat keadaan 

politik tidak stabil dan ketika menghadapi krisis yang 

berkepanjangan sehingga saat terjadi inflasi ini kepercayaan 

masyarakat akan lembaga ekonomi seperti perbankan mulai 

hilang. 

4) Hyperinflation, yaitu inflasi dengan laju diatas 100% pertahun 

sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Dengan adanya inflasi ini maka menandai terjadinya 

pergolakan politik atau pergantian pemerintahan. Selain itu 

kepercayaan masyarakat akan mata uang yang beredar benar-

benar hilang.  

b. Menurut sifatnya, inflasi terbagi menjadi tiga macam, yaitu 

(Yuliadi, 2008): 

1) inflasi merayap (creeping inflation), yaitu inflasi yang memiliki 

laju yang relatif rendah, yakni kurang dari 10% pertahunnya. 

Pergerakan inflasi ini berjalan secara lamban dan terjadi dalam 

waktu yang cukup lama sehingga tidak memiliki pengaruh 

yang terlalu berarti terhadap perekonomian.  

2) Inflasi menengah (galloping inflation), yaitu inflasi yang 

memiliki kenaikan diatas 10%. Inflasi ini berjalan dengan 

tempo yang singkat namun bergerak dengan laju yang semakin 

besar.  

3) Inflasi tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi dengan tingkat 

yang sangat tinggi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan 

masyarakat akan nilai uang. Dalam inflasi ini harga barang 

akan naik berkali-kali lipat dalam jangka waktu pendek.  

c. Menurut penyebabnya inflasi dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu (Boediono, 2001):  
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1) Demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh 

terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat 

terhadap komoditi hasil produksi di pasar barang.  

2) Cost pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh 

bergesernya kurva agregat penawaran yang bergerak kea rah 

kiri atas yang yang disebabkan oleh peningkatan harga-harga 

faktor-faktor produksi yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri.  

d. Menurut asalnya inflasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

(Atmadja, 1999): 

1) Domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan 

oleh kesalahan pengolahan perekonomian baik di sektor riil 

maupun moneter dalam negeri yang  

2) dilakukan oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.  

3) Imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan 

harga komoditi yang berasal dari Negara asing yang memiliki 

hubungan perdagangan dengan Negara yng bersangkutan.  

8. Nilai Tukar (Kurs) 

 Kurs atau nilai tukar adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat 

ditukar terhadap satu unit mata uang lain. Menurut Ria Manurung 

(2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga 

dan Kurs terhadap Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek 

Indonesia” mengatakan bahwa kurs berpengaruh terhadap laba 

perusahaan karena perusahaan yang menggunakan bahan produksi 

yang berasal dari luar negeri akan mengalami peningkatan nilai hutang 

apabila nilai rupiah terhadap mata uang asing menurun atau 

terdepresiasi. Selain itu kurs  juga sangat berpengaruh bagi perusahaan 

yang ingin melakukan investasi karena jika pasar valas lebih menarik 

daripada pasar modal maka umumnya investor akan beralih ke pasar 

valas. Nilai tukar terhadap mata uang asing adalah proses valuta asing. 

Kenaikan harga valuta asing atau biasa disebut depresiasi atas mata 
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uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi mahal yang berarti nilai 

relatif mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valas atau 

biasa disebut apresiasi mata uang dalam negeri adalah saat mata uang 

asing jadi murah maka nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. 

Besarnya nilai tukar akan mempengaruhi harga barang yang 

diperdagangkan sekaligus terhadap besarnya investasi. 

 Perusahaan asuransi syariah merupakan perusahaan yang sumber 

pendapatannya dari investasi . Berdasarkan data dari OJK investasi 

asuransi syariah ke pasar modal naik sebesar 27,04% sehingga 

diperoleh jumlah sebesar Rp 27,08 triliun dimana pada periode yang 

sama dengan tahun sebelumnya investasi asuransi syariah ke pasar 

modal hanya sebesar Rp 21,2 triliun. Investasi pasar modal biasanya 

disimpan ke saham syariah, sukuk, surat berharga syariah Negara dan 

reksadana syariah (F. Sari, 2018). Salah satu investasi asuransi syariah 

adalah disimpan ke saham syariah, menurut najmudin (2011) saham 

syariah adalah saham yang dikeluarkan oleh emiten (perusahaan), 

dimana perusahaan tersebut kegiatan usahanya tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

 Perkembangan saham syariah saat ini memunculkan adanya 

pengukuran kinerja saham syariah, pengukuran kinerja saham syariah 

bertujuan untuk menilai atau sebagai tolak ukur kinerja suatu investasi 

pada saham yang berbasis syariah. Pengukuran kinerja saham syariah 

ini lebih dikenal masyarakat dengan istilah indeks saham (indeks 

saham syariah). indeks saham syariah ini tentu mengalami naik turun 

dalam perkembangannya, keadaan indeks saham syariah yang naik 

turun ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

faktor eksternal atau makroekonomi yaitu nilai tukar mata uang (kurs) 

(Usnan, 2016). 

 Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dinilai cukup stabil pada 

tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013, namun kemudian pada 

tahun 2015 mengalami kenaikan yang terus menerus hingga mencapai 
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angka yang relatif tinggi yaitu berada di angka 15.000,- (Usnan, 2016). 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Herlambang 

(2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel nilai tukar 

rupiah terhadap indeks saham syariah di Indonesia berpengaruh positif 

dan signifikan, namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan 

penelitian yang dilakukan oleh suciningtias dan khoiroh. Suciningtias 

dan khoiroh (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai 

tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks saham 

syariah Indonesia. 

Kurs terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kurs beli 

Kurs beli adalah kurs yang digunakan apabila pedagang valas atau 

bank menjual valuta asing atau mata uang asing atau jika kita akan 

menukarkan mata uang Negara kita dengan mata uang Negara 

asing yang diinginkan. Dengan kata lain kurs beli adalah kurs yang 

diberlakukan oleh pedagang valas atau bank hendak menjual valuta 

asing kepada pembeli. 

b. Kurs jual 

Kurs jual adalah kurs yang digunakan apabila pedagang valas atau 

bank membeli valuta asing atau apabila kita menukarkan valas 

dengan mata uang Negara kita. Dengan kata lain kurs jual 

diberlakukan apabila pedagang valas atau bank membeli mata uang 

asing. 

c. Kurs tengah 

Kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli atau kurs 

tengah juga disebut kurs rata-rata dari kurs beli dan kurs jual. 

 Disini penulis menggunakan data dari kurs jual pada periode 

tahun 2012-2017. Alasan penulis memilih kurs jual adalah karena 

asuransi syariah sendiri erat kaitannya dengan investasi dalam upaya 

memperoleh laba, sehingga pihak asuransi syariah pasti membeli 
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valuta asing yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Naik atau turunnya 

nilai kurs tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai kurs tersebut diantaranya adalah sebagai berikut 

(Min, 2017): 

a. Kontrol pemerintah 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berpengaruh 

pada keseimbangan nilai tukar dalam banyak hal seperti: 

1) Upaya untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. 

2) Upaya untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri. 

3) Melakukan intervensi di pasar uang dengan cara membeli dan 

menjual mata uang asing. Pemerintah melakukan intervensi 

dipasar uang biasanya bertujuan untuk:  

a) Mempermudah perubahan nilai tukar uang domestic yang 

bersangkutan. 

b) Membuat keadaan nilai tukar domestic berada dalam batas 

yang telah ditentukan.  

c) Merespon atau menanggapi akan gangguan yang bersifat 

sementara. 

d) Berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat 

suku bunga dan tingkat pendapatan. 

b. Tingkat inflasi 

  Perdagangan internasional dalam bentuk barang maupun 

jasa di valuta asing sehingga perubahan yang terjadi di dalam 

negeri relatif akan berpengaruh terhadap harga luar negeri yang 

dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs 

valuta asing. Peningkatan inflasi di suatu Negara mengarah pada 

penurunan mata uang domestik ataupun sebaliknya, sedangkan 

penyusutan atau penurunan inflasi uang domestic akan 

menyebabkan berkurangnya daya beli  dan kecenderungan untuk 

menjatuhkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang 

Negara yang memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah.  
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c. Perbedaan suku bunga di berbagai Negara 

  Perubahan suku bunga di suatu Negara akan berpengaruh 

pada arus modal internasional. Kenaikan suku bunga akan 

meningkatkan masuknya modal asing ke Negara tersebut. Ketika 

melakukan transaksi bank akan mempertimbangkan perbedaan 

suku bunga yang ada pada pasar modal nasional maupun pasar 

modal global dengan menggunakan pandangan yang berasal dari 

laba. Biasanya bank akan memilih untuk mendapatkan pinjaman 

yang murah di pasar uang asing yang memiliki tingkat bunga lebih 

rendah dan tempat mata uang asing di pasar kredit domestic 

apabila peningkatan bunganya lebih tinggi.  

d. Ekspektasi 

  Ekspektasi nilai tukar dimasa depan akan berpengaruh 

terhadap nilai tukar valuta asing akan berpengaruh terhadap nilai 

tukar valuta asing karena pasar valuta asing akan bereaksi sangat 

cepat terhadap setiap info yang akan berdampak dimasa yang akan 

datang.  

e. Tingkat dari pendapatan relatif  

  Tingkat pertumbuhan harga-harga luar negeri dapat 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan ataupun 

penawaran pasar mata uang asing. Apabila laju pertumbuhan 

pendapatan dalam negeri meningkat, maka hal tersebut akan 

melemahkan kurs mata uang asing (Min, 2017). 

9. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto 

(PDB) 

PDB merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang berfungsi 

untuk mengukur kinerja perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan 

PDB yang cepat mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi di 

suatu Negara. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2012, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Indonesia pada 

periode tahun 2007-2011 mengalami kecenderungan untuk meningkat, 
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dan tentu saja peningkatan PDB juga diimbangi oleh peningkatan 

jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BPS perolehan PDB dari tahun 2007-2011 mengalami 

peningkatan sebesar 14,6% dengan kondisi pada saat itu pemerintah 

juga menetapkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6% pertahun. 

Hal ini menjadi harapan yang besar bagi industry asuransi terutama 

asuransi syariah untuk terus tumbuh secara signifikan dan sejalan 

dengan pertumbuhan PDB (Rahim, 2014). 

Apabila pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli 

masyarakat akan meningkat juga sehingga hal ini menjadi kesempatan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan maupun labanya. 

Dengan meningkatnya penjualan maka kinerja perusahaan akan 

semakin baik dan akan menaikkan harga saham, dengan naiknya harga 

saham maka akan mendorong kenaikan indeks harga saham gabungan 

(IHSG) di BEI (Tandelilin, 2007). Penelitian Setyawan Rahadi dalam 

jurnal prasetyanto (2016) yang berjudul “pengaruh nilai tukar rupiah 

per dolar AS, tingkat suku bunga SBI, Produk Domestik Bruto, dan 

Dow Jones Industrial Averages” mengatakan bahwa kurs dan suku 

bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, 

sedangkan PDB dan Dow Jones Industrial Averages berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap IHSG. Penelitian lain yakni menurut 

Sangkyun (1997) dan Hooker (2004) dalam (N. S. A. Putra & 

Budiasih, 2016) mengatakan bahwa PDB berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap return saham. PDB terbagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. PDB nominal (PDB Atas Dasar Harga Berlaku), yaitu PDB yang 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB ini tidak 

menunjukan ketersediaannya akan barang dan jasa secara nyata 

yang dibutuhkan oleh konsumen, perusahaan maupun pemerintah 
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sehingga PDB nominal dianggap tidak mencerminkan 

kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya. 

b. PDB riil (PDB Atas Dasar Harga Konstan), yaitu PDB yang 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 

dasarnya. PDB riil dianggap lebih baik daripada PDB nominal 

untuk mengukur kemakmuran ekonomi karena PDB riil meskipun 

menghitung pengeluaran barang dan jasa namun tidak akan 

dipengaruhi oleh perubahan harga. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa PDB nominal dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB riil digunakan 

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun 

(Mankiw, 2007). 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari bank Indonesia, secara 

konseptual Perhitungan terhadap PDB menggunakan tiga macam 

pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan 

pendekatan pengeluaran (Departement Bank Indonesia, 2016). 

a. Pendekatan produksi 

Terdapat 17 lapangan usaha dalam pendekatan produksi dibawah 

ini, yaitu: 

1) pertanian, kehutanan dan perikanan 

2) pertambangan dan penggalian 

3) industri pengolahan 

4) pengadaan listrik 

5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 

6) konstruksi 

7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor 

8) transportasi dan pergudangan 

9) penyediaan akomodasi dan makan minum 

10) informasi dan komunikasi 

11) jasa keuangan dan asuransi 
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12) real estate 

13) Jasa Perusahaan 

14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib 

15) jasa pendidikan 

16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan  

17) jasa lainnya 

b. Pendekatan Pendapatan 

Produk Domestik Bruto dalam pendekatan pendekatan merupakan 

balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang ikut serta dalam 

faktor produksi suatu Negara dalam jangka waktu tertentu. Balas 

jasa yang dimaksud disini adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak 

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB 

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak 

tak langsung dikurangi subsidi). 

c. Pendekatan Pengeluaran 

Terdapat tujuh poin yang termasuk dalam pendekatan pengeluaran 

dibawah ini, yaitu: 

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 

2) Pengeluaran Konsumsi LNPRT 

3) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah  

4) Pembentukan modal tetap domestik bruto  

5) Perubahan inventori 

6) Ekspor Barang dan Jasa 

7) Impor barang dan jasa. 

10. Indeks Pembangunan Manusia 

Keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh Negara tidak 

hanya dinilai dari besarnya PDB yang dimiliki oleh negara tersebut, 

tetapi dilihat juga dari seberapa berhasil mereka membangun kualitas 

sumberdaya manusianya yang digambarkan melalui IPM. Menurut 
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Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (2015) indeks 

pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari 

harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua Negara. 

IPM adalah sebuah indikator untuk menilai aspek kualitas dari 

pembangunan dan untuk mengklasifikasi apakah sebuah Negara 

termasuk Negara maju, berkembang atau justru Negara terbelakang. 

Selain itu IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari 

kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berikut merupakan 

komponen-komponen yang diukur dalam IPM, yakni (Berkas DPR, 

n.d.):  

a. Income (pendapatan perkapita) 

b. Expectation of life (angka harapan hidup) 

c. Years of scholly (pendidikan) 

d. Elitaration rate (tingkat buta huruf). 

 Pertumbuhan ekonomi tentu sangat berkaitan dengan 

pembangunan manusia. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi akan 

menggambarkan apakah suatu daerah sudah hidup sejahtera atau tidak. 

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan syarat tercapainya 

pembangunan manusia, karena apabila pembangunan ekonomi suatu 

daerah terjamin maka akan terjadi peningkatan dalam sisi produktivitas 

dan pendapatan salah satunya dengan terciptanya lapangan pekerjaan 

sehingga jumlah tenaga kerja dan produksi akan barang dan jasa akan 

meningkat. Salah satu faktor dari peningkatan produksi ini salah 

satunya dipengaruhi oleh pendidikan. Menurut United Nation 

Development Programme (UNDP) (1990) pembangunan manusia 

adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan-pilihan penduduk. 

Terdapat tiga pilihan yang dianggap paling penting dalam IPM, yaitu 

panjang umur dan sehat (longevity), berpendidikan (knowledge), dan 

standar hidup layak (living standard) (Garibaldi & Hidayat, 2015). 
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a. Panjang umur dan sehat (longevity) 

 Kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian paling 

penting dalam pembangunan nasional. Kesehatan masyarakat disini 

diukur melalui angka kematian, status gizi dan usia hidup seseorang. 

Howwit (2005) dalam (Garibaldi & Hidayat, 2015) menyimpulkan 

apabila tingkat kesehatan penduduk baik, maka gal tersebut 

menunjukan tingkat kesehatan yang merata antar individu. Tingkat 

kesehatan yang merata memberikan peluang pada masyarakat untuk 

meningkatkan produktivitas dan pendapatannya, sehingga dengan 

berkurangnya kesenjangan ini akan meningkatkan pertumbuhan pada 

ekonomi.  

b. Pendidikan (knowledge) 

 Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kualitas SDM suatu masyarakat. Dengan adanya pendidikan 

masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan 

sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.  

c. Standar hidup layak (living standard) 

 Pengeluaran perkapita yang dimiliki oleh seseorang tentu harus 

disesuaikan dengan kemampuan daya beli masing-masing. Komponen 

ini mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya 

ekonomi secara luas. Komponen ini tentu masih berkaitan dengan 

kedua komponen diatas, karena mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup dan 

masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik agar dapat 

menjalani kehidupan dengan layak kedepannya. 

 Pembangunan manusia akan berjalan dengan cepat apabila 

pemerataan pendidikan dan kesehatan berjalan secara merata, sehingga 

akan terjadi peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. Selain itu 

peningkatan IPM juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi sehingga kesenjangan dalam masyarakat dapat berkurang dan 

masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.  
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11. Pertumbuhan Profitabilitas 

Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari 

perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

penurunan volume usaha (Erich, 1996). Pertumbuhan perusahaan tentu 

sangat diharapkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun 

pihak eksternal karena pertumbuhan perusahaan menandakan 

perkembangan suatu perusahaan. Pada kuartal IV tahun 2014, 

pertumbuhan asuransi syariah dari sisi aset mencapai lebih dari Rp. 22 

triliun. Sementara pada kuartal IV tahun 2015, terjadi peningkatan 

sebesar 18,58% menjadi Rp26 triliun. Dengan adanya peningkatan 

tersebut, diharapkan asuransi syariah terus bertumbuh dan makin 

diminati banyak orang. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang 

baik tentu diikiuti oleh pertumbuhan yang baik pula dalam 

pertumbuhan laba atau profitabilitasnya. Profitabilitas adalah rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Profitabilitas memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan 

beroperasi sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara 

keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan 

dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan 

keuntungan perusahaan (operating asset). Kemampuan perusahaan 

menggunakan sumberdaya perusahaan dalam memperoleh laba akan 

membuat tujuan-tujuan perusahaan tercapai. Maka dari itu untuk 

mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, diperlukan rasio 

profitabilitas atau rentabilitas untuk menghitungnya (Kasmir, 2012). 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Profitabilitas seharusnya menjadi faktor yang harus mendapat 

perhatian penting karena untuk melangsungkan kehidupannya 

perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan 
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(profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit) maka perusahaan akan 

sulit untuk menarik modal dari luar (Kartika, 2014). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan 

keuntungan (Ratnasari, 2016). Perhitungan profitabilitas tentu 

memiliki tujuan dalam penggunaannya di suatu perusahaan, tujuan 

profitabilitas menurut Kasmir (2012) diantara lain adalah:  

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun saat ini. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

d. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman ataupun modal sendiri. 

e. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

Manfaat profitabilitas menurut kasmir (2012) adalah sebagai berikut: 

a. Analisis kemampuan menghasilkan laba yang ditunjukan untuk 

mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan 

oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.  

b. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria 

yang sangat diperlukan dalam menilai sukses tidaknya suatu 

perusahaan.  

c. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat proyeksi laba 

perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dengan 

jumlah yang ditanamkan. 

d. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, 

dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, 

budget, koordinasi dan evaluasi hasil pelaksanaan operasi 

perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan.  
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Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

laba. Menurut struktur akuntansi sekarang ini laba adalah selisih 

pengukuran pendapat dan biaya. Laba merupakan angka yang penting 

dalam laporan keuangan karena berbagai alasan seperti : laba 

merupakan dasar dslam perhitungan pajak, pedoman dalam 

menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar 

dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya 

di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian 

efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan (Harahap, 2009). Laba 

memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut : 

a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi  

b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan 

prestasi perusahaan pada periode tertentu. Laba didasarkan pada 

prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang 

definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan. 

c. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan 

pendapatan tertentu. 

d. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara 

pendapatan dan biaya yang relevan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut. 

Perusahaan asuransi biasanya berusaha untuk mendapatkan 

profitabilitas jangka panjang karena profitabilitas jangka panjang 

memungkinkan perusahaan asuransi untuk : 

a. Menyediakan dana untuk investasi 

b. Membayar dividen polis atau participating policy 

c. Membayar dividen tunai kepada para pemegang saham dan 

meningkatkan daya tarik saham perusahaan kepada investor.  
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d. Membuat pemeringkatan yang bermutu tinggi dari lembaga 

pemeringkat asuransi. 

e. Menyediakan dana untuk mengembangkan produk, lini produk dan 

jalur distribusi. 

f. Menyediakan dana untuk ekspansi dan akuisisi. 

Seiring dengan tingginya presentase RBC yang akan meningkatkan 

besarnya tingkat solvabilitas bukanlah jaminan perusahaan tersebut 

akan mendapatkan profit yang tinggi. Rasio profitabilitas merupakan 

rasio  yang sering digunakan oleh shareholder. Profitabilitas 

merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kinerja tingkat 

kesehatan keuangan perusahaan. Profitabilitas merupakan tolak ukur 

dalam menentukan alternative pembiayaan. Terdapat berbagai cara 

untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, semua tergantung 

pada laba dan aktiva atau modal yang akan dibandingkan dari laba 

yang berasal dari operasi perusahaan atau  laba  netto  sesudah  pajak  

dengan  modal  sendiri. 

Dalam islam sendiri, perihal laba telah di jelaskan oleh para ulama. 

Hal ini terlihat ketika para ulama menetapkan dasar-dasar perhitungan 

laba serta pembagiannya di kalangan usaha. Pengertian laba sendiri 

dalam konsep islam adalah pertambahan pada modal pokok 

perdagangan atau sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter 

atau ekspedisi dagang (Ghofar, 2012). 

C. Kerangka Pemikiran 

Industri asuransi khususnya asuransi syariah merupakan salah satu 

industri yang saat ini berkembang pesat dan cukup dilirik oleh masyarakat. 

Saat ini masyarakat sudah menyadari pentingnya asuransi syariah sebagai 

proteksi untuk mengurangi risiko apabila terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan dimasa yang akan datang dan mengelola dana yang telah 

terhimpun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Perusahaan asuransi syariah harus mampu bersaing dengan asuransi 
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konvensional dengan cara menunjukan kinerja dan citra perusahaan yang 

baik. Citra perusahaan sangat berguna untuk menarik kepercayaan 

masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akan mempercayakan 

dananya untuk dikelola dan sebagai kebutuhan proteksi dimasa yang akan 

datang. Sedangkan kinerja perusahaan salah satunya dapat dilihat dari 

laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Apabila laporan keuangan 

perusahaan tersebut terbukti sehat yang salah satunya dapat dilihat dari 

rasio profitabilitasnya maka masyarakat tidak akan ragu membayar premi 

untuk proteksi dirinya dimasa yang akan datang.  

Pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi syariah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pendapatan yang diperoleh perusahaan 

asuransi syariah untuk menunjang kenaikan laba salah satunya diperoleh 

dari pendapatan premi. Pendapatan premi bersumber dari pembayaran 

wajib yang dilakukan oleh para peserta asuransi yang dilakukan secara 

teratur berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di awal perjanjian, 

tentunya pendapatan yang diperoleh dari pembayaran premi ini tidak 

langsung menjadi pendapatan langsung untuk asuransi syariah, melainkan 

dana premi tersebut di investasikan berdasarkan kaidah islam sehingga 

dapat memperoleh keuntungan dan  meningkatkan pertumbuhan 

profitabilitas. Setiap pendapatan pasti ada pengeluaran, pengeluaran paling 

besar yang dimiliki oleh asuransi syariah sendiri adalah klaim. Klaim 

merupakan dana yang diberikan oleh pihak asuransi kepada pihak 

tertanggung apabila terjadi kerugian yang tertulis di polis. Semakin 

banyaknya orang yang mengajukan klaim, maka pendapatan yang 

diperoleh perusahaan asuransi tentu akan semakin berkurang.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang masih 

berhubungan dengan struktur modal dan pasti juga akan berpengaruh pada 

profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang besar tentu memiliki 

keberagaman usaha yang lebih banyak dibanding dengan perusahaan yang 

lebih kecil. Oleh karena itu ukuran perusahaan sering dipandang sebagai 

sebuah indikator kuat atau tidaknya perusahaan dalam menghadapi krisis, 
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perusahaan yang lebih besar tentu akan dianggap sebagai sebuah 

perusahaan yang lebih kuat menghadapi krisis dan kemungkinan akan 

terjadinya kebangkrutan relatif lebih kecil. Risk based capital (RBC) 

merupakan pengukuran tingkat kesehatan sebuah perusahaan asuransi 

yang di implementasikan dengan perhitungan tingkat solvabilitas 

perusahaan tersebut. Pemerintah menetapkan batas untuk tingkat RBC 

yakni sebesar 120%. Semakin besar persentase yang di peroleh sebuah 

perusahaan asuransi maka perusahaan tersebut semakin baik dan sehat. 

Perusahaan yang baik dan sehat tentunya memiliki hubungan yang 

berkaitan dengan keuangan baik juga, laporan keuangan yang baik dapat 

menarik kepercayaan dari masyarakat untuk mempercayakan dananya di 

perusahaan tersebut, hal ini berarti perolehan laba dan profitabilitas akan 

meningkat. 

Rasio leverage digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya 

(financial leverage). Besarnya utang yang dimiliki suatu perusahaan 

berarti banyaknya dana dari luar perusahaan yang digunakan untuk 

menghasilkan profit. Rasio leverage juga digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari hutang 

atau modal, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajiban 

yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap 

dengan modal yang ada (Dictio, 2017). Kurs atau nilai tukar adalah jumlah 

mata uang tertentu yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang lain. 

Besarnya nilai tukar antar Negara yang berbeda-beda tentu dapat 

menyebabkan kerugian bagi Negara yang memiliki nilai tukar yang 

rendah. Penyebab naik turunnya kurs tentu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah inflasi. Inflasi menjadi salah satu masalah 

ekonomi yang cukup dianggap serius dan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi apabila mengalami kenaikan secara terus menerus dan melewati 

batas normal. Suatu Negara apabila sedang mengalami inflasi yang tinggi 

salah satunya akan menyebabkan turunnya harga di Negara tersebut secara 
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drastis dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan apabila 

tidak dapat bertahan dalam keadaan tersebut.  

Salah satu penyebab sulitnya meningkatkan pangsa pasar pada 

asuransi syariah adalah di sumber daya manusianya (SDM). Agar dapat 

meningkatkan kualitas SDM maka diperlukan adanya kesadaran dan 

pemerataan akan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Apabila 

masyarakat mendapatkan pendidikan maka akan terjadi peningkatan 

produktivitas dan kesempatan kerja sehingga dapat hidup dengan layak 

dan kualitas SDM akan dapat diperhitungkan di dunia kerja. Selain itu, 

peningkatan akan pembangunan manusia ini akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi atau biasa disebut dengan PDB. PDB merupakan 

salah satu variabel ekonomi makro yang berfungsi untuk mengukur kinerja 

perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan PDB yang cepat 

mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. 

Diharapkan dengan peningkatan ini sejalan dengan peningkatan daya beli 

masyarakat dan pola piker masyarakat akan pentingnya persiapan di masa 

depan salah satunya dengan investasi, sehingga masyarakat dapat terus 

hidup dengan sejahtera dan memperbaiki perekonomian suatu Negara dan 

kemiskinan dapat berkurang lebih besar.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk menganalisa pengaruh dari faktor pendapatan premi, 

klaim, risk based capital, leverage, ukuran perusahaan, kurs, inflasi, GDP 

dan IPM pada asuransi syariah di Indonesia. Penulis mencurigai faktor-

faktor tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas yang berkaitan dengan 

perkembangan profitabilitas yang di wakili oleh ROA perusahaan. Bagian 

kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:
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Gambar 2.1 

    Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis 

1. Premi sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia 

Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan dari pihak 

tertanggung atas imbalan jasa dari perlindungan yang telah diberikan 

oleh pihak penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Posisi premi pada perusahaan asuransi merupakan sumber pendanaan 

untuk di investasikan sehingga perusahaan dapat memperoleh 

pendapatan. Dikarenakan premi merupakan sebuah sumber 

pendapatan, maka jika terjadi pembayaran premi akan meningkatkan 

tingkat pertumbuhan profitabilitas pada perusahaan asuransi. Dhaniati 

(2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis pengaruh RBC, rasio 

underwriting, rasio hasil investasi, rasio penerimaan premi dan rasio 

beban klaim terhadap laba perusahaan asuransi” menyatakan bahwa 

secara parsial penerimaan premi bermanfaat dalam memprediksikan 

laba pada perusahaan asuransi kerugian, dengan kata lain apabila 

penerimaan preminya meningkat maka jumlah laba yang diperoleh 

perusahaan juga akan meningkat sehingga premi berpengaruh positif 

terhadap laba perusahaan asuransi. Berdasarkan uraian diatas maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ha1 : premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan profitabilitas pada perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia. 

 

2. Klaim sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia 

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung 

kepada penanggung berdasarkan perjanjian atau akad yang telah 

dibuat. Perusahaan asuransi syariah membayar klaim dari dana tabarru’ 
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(Amrin, 2006). Apabila peserta mengalami kerugian dan kerugian 

tersebut telah tercantum didalam polis, maka perusahaan asuransi 

syariah wajib membayar sejumlah dana klaim pada peserta polis. 

Apabila pihak tertanggung mengajukan klaim dan pihak perusahaan 

membayarkan klaim yang telah diajukan, maka otomatis dana yang 

terdapat di perusahaan akan berkurang, dengan berkurangnya dana 

dalam perusahaan tentu akan mempengaruhi laba yang dimiliki oleh 

perusahaan sehingga apabila semakin banyak peserta yang mengajukan 

klaim maka profitabilitas perusahaan juga akan mengalami penurunan. 

Hanifaturrosida dan eka (2016) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa klaim berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas di perusahaan asuransi jiwa syariah. Menurutnya hasil 

penelitian ini terkait dengan teori konsep beban yaitu penurunan 

manfaat ekonomi yang berbentuk penggunaan pengeluaran dalam 

suatu aset, dimana beban memiliki pengaruh akan kenaikan kewajiban 

atau penurunan aset sehingga terdapat hubungan terbalik antara beban 

dengan profitabilitas. Sula (2004) dalam bukunya yang berjudul 

“Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem 

Operasional” menyatakan bahwa klaim merupakan beban yang 

ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga apabila pembayaran 

klaim meningkat maka peofitabilitas perusahaan askan menurun. 

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ha2 : Klaim berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

profitabilitas pada asuransi umum syariah di Indonesia 

 

3. Risk Based Capital sebagai variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di 

Indonesia 

Tingkat Risk based capital (RBC) yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan tersebut semakin baik dan sehat. Perhitungan risk based 

capital dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kebutuhan 
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modal sesuai dengan tingkat risiko akan kekayaan dan kewajibannya. 

Selain untuk tingkat kesehatan perusahaan, perhitungan RBC juga 

berguna bagi perusahaan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang 

akan datang sehingga risiko terjadinya kebangkrutan akan lebih kecil. 

Pemerintah menetapkan 120% adalah batas perusahaan dikatakan 

sehat, ini berarti semakin tinggi tingkat RBC perusahaan semakin sehat 

dan memiliki keuangan yang stabil sehingga pertumbuhan 

profitabilitas juga akan terus meningkat. Ayu dan kawan- kawan 

(2017) mengatakan bahwa RBC kerap dijadikan sebagai alat promosi 

oleh perusahaan untuk membentuk brand image di masyarakat dan 

memperoleh premi untuk meningkatkan labanya, sehingga apabila 

terjadi kenaikan risk based capital maka laba asuransi juga akan 

meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha3 : Risk Based Capital berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan profitabilitas pada asuransi  umum syariah di 

Indonesia.  

 

4. Leverage sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia  

Leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh 

perusahaan sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap untuk 

meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemegang saham. Selain 

itu rasio leverage juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan berasal dari hutang atau modal 

sehingga perusahaan dapat mengetahui kewajiban yang bersifat tetap 

kepada pihak lain dan keseimbangannya dengan modal yang ada. Teori 

agency menjelaskan tentang hubungan negatif antara leverage dengan 

growth opportunity. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat leverage yang tinggi cenderung melewatkan 

kesempatan dalam investasi walaupun investasi tersebut 
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menguntungkan. Penggunaan aset ini berarti pemerintah mengeluarkan 

biaya dari perusahaan, hal ini berarti semakin besar leverage maka 

semakin besar juga dana yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga 

profitabilitas akan menurun. Putra (2015) menyatakan bahwa apabila 

leverage meningkat maka profitabilitas perusahaan akan menurun. 

Hasil tersebut sesuai dengan pecking orde theory yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi cenderung 

akan menggunakan hutang yang relatif sedikit karena perusahaan lebih 

memilih untuk menggunakan dana internalnya dibanding 

menggunakan hutang sehingga dapat diambil kesimpulan leverage 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha4: Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di 

Indonesia.  

 

5. Ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di 

indoneisa 

Ukuran perusahaan yang lebih besar dianggap lebih tahan banting 

dalam menghadapi krisis sehingga terjadinya kebangkrutan relatif 

lebih kecil. Namun fachrudin (2009) dalam jurnalnya mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan yang besar bukanlah jaminan bahwa 

perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang lebih baik. 

Penelitian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh putra 

(2015) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka perusahaan akan membutuhkan biaya yang semakin 

besar juga untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga hal 

tersebut akan mengurangi profitabilitas, hal ini berarti ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh dalam  mempengaruhi 
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profitabilitas sebuah perusahaan. Dari uraian diatas dapat diambil 

keputusan sebagai berikut:  

Ha5: ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia.  

 

6. Inflasi sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia 

Inflasi adalah keadaan dimana harga barang mengalami kenaikan 

sedangkan nilai mata uang mengalami pelemahan, sehingga apabila 

terjadi dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan 

memburuknya kondisi ekonomi suatu Negara secara menyeluruh. 

Dalam kaitannya dengan harga saham, inflasi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga saham, dan hal tersebut pasti akan 

berdampak pula pada laba perusahaan termasuk perusahaan asuransi 

syariah. Inflasi tidak akan terjadi dalam jangka waktu pendek sehingga 

dampaknya tidak akan terasa pada saat itu juga. Dampak inflasi baru 

akan terasa apabila inflasi mengalami kenaikan secara terus menerus 

sehingga dapat mengganggu perekonomian suatu Negara dan otomatis 

harga saham akan turun drastis dan laba yang diperoleh oleh 

perusahaan salah satunya perusahaan asuransi syariah akan mengalami 

penurunan juga. Manurung (2016) dalam penelitiannya 

menginterpretasikan bahwa setiap kenaikan 1% akan menaikan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 157,214 sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap IHSG. Dberdasarkan uraian diatas diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

Ha6 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di 

Indonesia.  
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7. Kurs sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia 

Kurs adalah sebuah perjanjian yang saat ini dikenal oleh 

masyarakat sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini 

atau di masa yang akan datang antara dua mata uang masing-masing 

Negara atau wilayah. Premi yang diberikan oleh para pemegang polis 

akan di investasikan oleh perusahaan asuransi syariah sehingga akan 

diperoleh keuntungan bagi pihak asuransi maupun para pemegang 

polis. Investasi dalam asuransi syariah tentu erat kaitannya dengan 

saham syariah sehingga apabila kinerja dari saham syariah ini naik 

atau turun maka akan berpengaruh ke laba yang akan diperoleh 

perusahaan asuransi syariah. Selain itu kurs juga sangat mempengaruhi 

kondisi ekonomi suatu Negara, dimana apabila nilai tukar mata uang 

domestik stabil terhadap mata uang asing maka perekonomian pada 

industry yang ada di Indonesia juga akan baik sehingga perekonomian 

di Negara tersebut akan stabil juga.  

Saputra dan Herlambang (2014) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa perubahan yang terjadi pada kurs rupiah akan berpengaruh juga 

terhadap nilai pada indeks saham syariah. Dengan kata lain apabila 

terjadi penguatan nilai tukar mata uang rupiah maka akan berpengaruh 

pada kenaikan pendapatan dikarenakan meningkatnya volume 

penjualan. Peningkatan yang terjadi akan menaikkan kinerja 

perusahaan yang akan memunculkan optimisme investor akan 

kemampuan menghasilkan laba di waktu sekarang dan masa depan dari 

modal, sehingga akan mendorong keinginan investor untuk untuk 

berinvestasi pada pasar modal yang menyebabkan naiknya harga 

saham perusahaan. Kenaikan harga saham ini akan menyebabkan 

peningkatan pada indeks harga saham syariah di Indonesia. Dengan 

demikian kurs rupiah terhadap dollar akan berpengaruh positif 



71 
 

 
 

terhadap indeks saham syariah di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ha7: Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi umum syariah di 

Indonesia.  

 

8. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto 

(PDB) sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia  

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian 

jangka panjang dimana barang dan jasa yang diproduksi mengalami 

peningkatan sehingga berdampak pada tingkat kemakmuran 

masyarakat yang meningkat. Di Indonesia sendiri laju pertumbuhan 

ekonominya dilihat berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto 

(PDB). Apabila tingkat kemakmuran masyarakat meningkat, maka 

dapat dikatakan pendapatan perkapita masyarakatnya juga baik 

sehingga tingkat daya beli masyarakat juga akan baik. Bukan hanya 

dalam hal finansial, dengan keadaan pendapatan yang sedang 

mengalami kenaikan ini akan menyebabkan masyarakat untuk 

mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang, bisa dari 

tabungan ataupun investasi. Kenaikan PDB yang menarik minat 

masyarakat dalam berinvestasi ini tentu akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan termasuk asuransi syariah dengan menjadi pemegang 

polis di asuransi, karena asuransi syariah ini merupakan bentuk 

investasi dalam jangka panjang. Dengan kata lain naiknya PDB pada 

suatu Negara akan menyebabkan kenaikan laba yang diperoeh 

perusahaan termasuk perusahaan asuransi syariah di Indonesia. 

Sangkyun (1997) dalam (Putra & Budiasih, 2016) mengemukakan 

bahwa PDB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return 

saham. Besarnya return saham yang dimiliki oleh perusahaan tentu 

akan menyebabkan investor lain mempercayakan dananya dengan 
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harapan akan memperoleh dividen sebesar mungkin. Berdasarkan 

uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ha8 : Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

asuransi umum syariah di Indonesia.  

 

9. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai variabel yang 

mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi 

umum syariah di Indonesia  

Indeks pembangunan manusia adalah sebuah indikator untuk 

mengukur aspek kualitas dari pembangunan sehingga negara tersebut 

dapat dikategorikan kedalam Negara maju, berkembang bahkan 

Negara terbelakang. Selain itu IPM juga digunakan untuk melihat 

seberapa berhasil sebuah wilayah dalam membangun kualitassumber 

dayanya. Apabila IPM suatu Negara meningkat berarti PDB Negara 

tersebut meningkat juga, dengan kata lain pendapatan per kapita yang 

diperoleh masyarakat juga akan meningkat dan tingkat daya beli 

masyarakat dalam hal investasi juga akan meningkat. Barro (1998) 

dalam (Garibaldi & Hidayat, 2015) menunjukan bahwa pendidikan 

berpengaruh secara positif terhadap laju pertumbuhan PDB perkapita, 

dengan kata lain adanya kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan 

tingkat pendidikan penduduk cenderung akan meningkatkan laju 

pertumbuhan PDB perkapita juga. Dari uraian diatas dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

Ha9 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

asuransi umum syariah di Indonesia. 

 


