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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk megetahui pengaruh atau 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu penelitian ini juga 

bertujuan untuk membangun suatu teori yang yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan, dan control akan suatu gejala. Dalam penelitian 

asosiatif ini menggunakan teknik analisis kuantitatif (“Seputar Penelitian 

Asosiatif,” 2013). Teknik kuantitatif yang lebih menekankan analisis pada 

data-data numerical (angka) yang kemudian diolah dengan metode 

statistika (Azwar, 2010). Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. 

Penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang identik dengan 

pendekatan deduktif, yaitu berawal dari persoalan umum (teori) lalu ke hal 

khusus sehingga penelitian ini harus memiliki landasan teori (Masyhuri & 

Zainuddin, 2008).  

 Dalam penelitian kuantitatif, setelah sumber data yang diperlukan 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis faktor yang selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda. 

Analisis faktor bertujuan untuk menjelaskan struktur hubungan antara 

banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel 

bentukan (Hidayat, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis faktor jenis Confirmatory Factor Analysis (CFA). Pada CFA, 

pembentukan faktor bertujuan untuk melakukan penegasan terhadap suatu 

teori pengukuran yang diberikan dalam rangka membandingkan teoritis
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 dengan hasil empiris atau kenyataan (Yuniana, 2015). Analisis faktor 

konfirmatori merupakan suatu teknik analisis faktor dimana teori dan 

konsep yang sudah diketahui, dipahami atau ditentukan sebelumnya, maka 

dibuatlah sejumlah faktor yang akan dibentuk serta variabel apa saja yang 

termasuk kedalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti 

tujuannya (Hidayat, 2014). Setelah diperoleh faktor dari hasil analisis 

faktor kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi 

linier berganda. Dalam uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk 

mengukur dan melihat variabel mana saja yang berpengaruh sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan  faktor mana yang paling berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah. 

 Pada penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis 

faktor dan analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk melihat 

faktor determinan yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi SPSS (Statistical 

Package for Social Science). SPSS merupakan program aplikasi yang 

memiliki kemampuan analisis statistik dimana sistem manajemen datanya 

menggunakan menu deskriptif dan kotak dialog yang sedarhana sehingga 

mudah dipahami cara pengoperasiannya. pada penelitian ini penulis 

menggunakan aplikasi SPSS versi 23. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi pada penilitian merupakan salah satu hal yang esensial 

dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin 

menyimpulkan suatu hasil objek penelitian (Yusuf, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi syariah di Indonesia 

periode tahun 2012-2017 dengan 28 perusahaan asuransi syariah 

dimana terdiri dari 25 asuransi umum unit usaha syariah dan 3 asuransi 

umum full syariah. 
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2. Sampel  

Sampel adalah objek yang mewakilkan populasi atau sebagian 

kecil dari populasi. Dalam pencarian sampel dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan dan kriteria 

tertentu. Berdasarkan pengertian teknik diatas maka penulis 

menetapkan beberapa kriteria bagi 28 perusahaan asuransi syariah 

dalam populasi untuk ditetapkan sebagai sampel. Kriteria tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a) Laporan keuangan tersedia di website perusahaan 

b) Premi minimal yang dimiliki senilai Rp. 28.000.000 

c) Aset minimal yang dimiliki perusahaan Rp. 28.517.000.000 

d) Perusahaan merupakan asuransi umum full syariah atau 

asuransi umum unit usaha syariah yang terdaftar di otoritas jasa 

keuangan 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan diatas, maka sampel pada 

penelitian ini ada 12 perusahaan asuransi syariah. Perusahaaan asuransi 

tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1  

Sampel yang Digunakan  

No Nama Perusahaan Asuransi Syariah 

1 Asuransi Adira Dinamika 

2 Asuransi Bintang 

3 Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur 

4 Asuransi Central Asia 

5 Asuransi Jasa Raharja Putra 

6 Asuransi Umum Mega 

7 Asuransi Ramayana 

8 Asuransi Sinarmas 
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No Nama Perusahaan Asuransi Syariah 

9 Asuransi Staco Mandiri  

10 Asuransi Tugu Pratama Indonesia  

11 Asuransi Takaful  

12 Asuransi Chubb Syariah 

 

C. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala 

yang akan diteliti (Suryabrata, 2005). Dalam metodologi penelitian, 

variabel terbagi kedalam dua jenis, yaitu:  

1. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat 

(dependent). Variabel ini disebut variabel bebas karena dapat 

mempengaruhi variabel lainnya (Erviani, 2016). Variabel bebas pada 

penelitian ini ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal terdiri dari premi, klaim, struktur modal, risk based 

capital, leverage, ukuran perusahaan, return on investment. Sedangkan 

faktor eksternalnya terdiri dari nilai tukar uang (kurs), inflasi, laju 

pertumbuhan PDB, dan index pembangunan manusia.  

2. Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas, sehingga besarnya perubahan pada variabel terikat 

tergantung dari besarnya pengaruh yang dilakukan oleh variabel bebas 

itu sendiri. Variabel ini disebut variabel terikat karena dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Erviani, 2016). Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah profitabilitas perusahaan asuransi syariah.  
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D. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Definisi operasional adalah definisi yang disasarkan kepada sifat-sifat 

hal yang di definisikan yang dapat diamati (Suryabrata, 2005). Adapun 

definisi operasional pada masing-masing variabel pada penelitian ini 

adalah: 

1. Faktor internal  

Faktor internal disini merupakan faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan profitabilitas dari dalam perusahaan itu sendiri. Beberapa 

indikator dalam faktor internal yang diduga  mempengaruhi 

profitabilitas adalah:  

a. Premi  

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. 

b. Klaim  

Klaim dalah pengajuan terhadap hak yang dilakukan oleh 

tertanggung kepada penanggung sehingga dapat memperoleh 

pertanggungan atas kerugian sesuai dengan akad yang telah dibuat 

saat awal kesepakatan. Setelah klaim diajukan, peserta asuransi 

akan memperoleh uang untuk mengganti kerugian yang 

dideritanya, namun dengan catatan pihak tertanggung telah 

melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu.  

c. Risk based capital  

Perhitungan risk based capital dapat membantu perusahaan dalam 

mengetahui kebutuhan 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 
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terjadinya kebangkrutan akan lebih kecil. Semakin tinggi tingkat 

risk based capital dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

semakin baik dan sehat.  

d. Leverage  

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. 

e. Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya aktiva yang 

dimiliki suatu perusahaan. Menurut fachrudin (2009) mengatakan 

bahwa ukuran peerusahaan yang besar bukanjaminan bahwa 

perusahaan tersebut akan menghasilkan laba yang lebih baik 

dibanding perusahaan yang lebih kecil.  

2. Faktor eksternal  

Faktor eksternal disini merupakan faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Adapun 

indikator dalam faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas disini adalah sebagai berikut:  

a. Kurs  

Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata 

uang negara lain. Selain itu kurs juga disebut sebagai perbandingan 

nilai diantara dua mata uang, perbandingan inilah yang disebut 

dengan kurs. Untuk kasus disini, penulis memilih kurs jual. Kurs 

jual adalah kurs yang digunakan jika bank atau pedagang valas 

menjual valuta asing kepada pembeli (Sora, 2016).  
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b. Inflasi  

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga 

secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. 

Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

disebabkan oleh kenaikan permintaan, kenaikan biaya produksi, 

dan karena jumlah uang yang beredar bertambah.  

c. Gross domestic Product (GDP) 

GDP adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu Negara 

sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionaln, 

namun pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi 

dari suatu wilayah (Negara) secara geografis (McEachern, 2000). 

Selain itu GDP juga kerap digunakan untuk mempelajari 

perekonomian dari waktu ke waktu atau dengan membandingkan 

beberapa perekonomian pada suatu waktu.  

d. Index pembangunan manusia (IPM) 

Index pembangunan manusia adalah pengukuran perbandingan dari 

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk 

semua Negara seluruh dunia. IPM juga digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah Negara termasuk kedalam 

Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang. Selain 

itu IPM digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan 

ekonomi terhadap kualitas hidup.   

E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang akan diolah pada penelitian ini adalah data sekuder. 

Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua 

dari data yang kita butuhkan (Burhan, 2005). Adapun data sekunder yang 

akan digunakan adalah laporan keuangan perusahaan asuransi syariah 

periode tahun 2012 - 2017. Pertimbangan penggunaan data tahun 2012 – 

2017 sebagai sampel agar dapat memberikan gambaran terbaru mengenai 

pengaruh variabel terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah. 
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F. Metode Pengumpulan data  

Metode pengumpulan data adalah suatu cara bagaimana data tersebut 

diperoleh. Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengungkap fakta 

mengenai variabel yang diteliti (Azwar, 2010). Metode pengumpulan data 

sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari wawancara, 

observasi maupun dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan, 2005). Data 

dokumenter yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data-data yang 

diperoleh dari data laporan keuangan asuransi syariah pada periode tahun 

2012-2017.  

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Faktor 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisis faktor. Analisis faktor 

adalah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang 

mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator 

independen yang diobservasi (Widarjono, 2010). Dikarenakan 

indikator berasal dari teori yang sudah ada, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menguji teori tentang struktur yang sudah ada, dan 

dalam teknik analisis faktor sendiri disebut dengan teknik analisis 

konfirmatori. 

  Analisis faktor konfirmatori terdiri dari beberapa tahapan yakni:  

a. Merumuskan masalah  

b. Menyusun matriks korelasi 

c. Menentukan jumlah faktor  

d. Merotasi faktor 

e. Menentukan model yang tepat 

  Analisis faktor merupakan sebuah model, dimana tidak terdapat 

variabel bebas dan tergantung. Analisis variabel mencari hubungan 

interdependensi antar variabel agar dapat mengidentifikasi dimensi-

dimensi atau faktor – faktor yang menyusunnya. Analisis faktor 

pertama kali dilakukan oleh Charles spearman, dengan tujuan utama 
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dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan hubungan diantara 

banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor yang merupakan 

besaran acak (random quantities) yang dapat diamati atau diukur 

secara langsung. Kegunaan utama dari analisis faktor adalah untuk 

melakukan pengurangan data atau melakukan peringkasan sejumlah 

variabel yang akan menjadi kecil jumlahnya. Pengurangan tersebut 

dilakukan dengan melihat interdepedensi beberapa variabel yang dapat 

dijadikan satu yang disebut faktor sehingga ditemukan variabel-

variabel atau faktor-faktor yang dominan atau penting untuk dianalissi 

lebih lanjut (Jonathan, 2006).  

  Prinsip utama pada analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-

asumsi yang etrkait dengan metode statistik korelasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Besar korelasi atau korelasi antar independent variabel harus 

cukup kuat. 

b. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan 

menganggap tetap variabel yang lain.  

c. Pengujian sebuah matriks korelasi diukur dengan menggunakan 

besaran Barlett Test Of Spericity atau Measure Sampling Adequacy 

(MSA).  

Setelah sampel diperoleh dan uji asumsi terpenuhi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis faktor. Proses tersebut meliputi:  

a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis 

b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan menggunakan 

Barlett Test Of Spericity atau Measure Sampling Adequacy (MSA). 

c. Melakukan proses inti dari analisis faktor, yaitu factoring atau 

menurunkan satu atau lebih faktor daari variabel-variabel yang 

telah lolos pada uji variabel sebelumnya.  
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d. Melakukan proses factor rotation atau rotasi terhadap faktor yang 

terbentuk. Tujuan dari dilakukannya rotasi ini adlah untuk 

memperjelas variabel yang masuk kedalam faktor tertentu.  

e. Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk yang dianggap bisa 

mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut.  

f. Validasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang 

terbentuk telah valid. 

 Tahap pertama dalam analisis faktor adalah dengan menilai mana 

saja variabel yang dianggap layak untuk dimasukan kedalam analisis 

selanjutnya. Pengujian dilakukan dengan memasukan semua variabel 

yang ada dan kemudian dilakukan sejumlah pengujian pada variabel-

variabel tersebut. Logika dari sebuah pengujian adalah apabila sebuah 

variabel memiliki kecenderungan untuk mengeompok dan membentuk 

sebuah faktor, maka variabel tesebut akan memiliki korelasi yang 

cukup tinggi dengan variabel lain dan begitu sebaliknya apabila sebuah 

faktor cenderung tidak mengelompok dalam membentuk sebuah faktor 

maka variabel tersebut dianggap mempunyai korelasi yang lemah 

dengan variabel lain. Uji KMO dan Bartlett Test memiliki beberapa 

hal yaitu angka KMO harus diatas 0,5 dan signifikan harus berada 

dibawah 0,05. Sedangkan pada uji MSA angka haruslan berada pada 0 

sampai 1 dengan kriteria: 

a) MSA = 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel 

yang lain. 

b) MSA > 0,5 variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih 

lanjut. 

c) MSA < 0,5 variabel tidak dapat di prediksi dan tidak bisa untuk 

dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 

 Setelah satu atau lebih faktor terbentuk, mungkin saja faktor yang 

berisi sejumlah variabel yang split akan masuk kedalam faktor mana, 
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maka proses selanjutnya adalah dengan melakukan rotasi yang akan 

memperjelas kedudukan sebuah variabel di dalam sebuah faktor. 

Setelah diperoleh variabel mana saja yang dimasukan kedalam faktor, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan regresi terhadap variabel 

yang tersisa dari proses analisis faktor. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan atau korelasi yang tinggi antara variabel bebas sehingga 

dapat memberikan standar error (penyimpangan) yang besar. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Durbin 

Watson (d) dengan dL dan du tertentu atau dengan melihat tabel 

Durbin Watson yang telah ada klasifikasinya untuk menilai 

perhitungan d yang diperoleh. Kriteria untuk ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin Watson Test berikut:  

Tabel 3.2 

Tabel Durbin Watson 

Jika Keputusan 

0 < d < dL 

dL ≤ d ≤ du 

du ≤ d ≤ 4 –du 

 4-du ≤ d ≤ 4 –

dL 4-dL ≤ d ≤ 4 

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif  

Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan  

Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan  

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif 

 

b. Uji Normalitas  

Dalam melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik untuk digunakan 

adalah data yang berdistribusi normal. Normal atau tidaknya suatu 

data dapat dilihat pada garis histogram. Apabila garis tersebut 
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membentuk gunung dengan kaki yang simetris, maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu pada uji 

normal probability plots apabila titik-titik mengikuti garis diagonal 

dan tidak melebar terlalu jauh, maka data berdistribusi normal.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan uji untuk menilai ketidaksamaan 

varians yang dapat dilihat dari nilai residual pada sebuah model 

regresi linier. Data yang baik adalah data yang homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas sehingga varians antara 

variabel tidak memiliki kesamaan. Dalam melihat 

heterokedastisitas sebuah data, dapat dilakukan dengan melakukan 

uji glejser, uji park maupun uji spearman. Disini penulis 

menggunakan uji glejser untuk melihat ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas.  

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji untuk melihat apakah ada 

korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Data yang 

baik merupakan data yang tidak memiliki korelasi dengan data 

yang lainnya. Seperti halnya dengan uji heterokedasitas, uji 

multikolinieritas juga dapat dilihat melalui berbagai cara. Disini 

penulis menggunakan deteksi multikolinieritas dengan melihat dari 

nilai eigenvalue dan condition index.  

3. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menggunakan nilai pada 

variabel independen ada dalam meramal nilai pada variabel 

dependennya. Adapun bentuk rumus pada analisis regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut:  
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Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn 

 

Keterangan :  

Y   = variabel terikat  

a   = konstanta  

b1,b2  = koefisien regresi  

X1, X2  = variabel bebas 

 

a. Uji Statistik F 

Uji F test adalah uji untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, sehingga kita dapat mengetahui apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Uji ini dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai F 

hitung > F tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

b. Uji Statistik t 

Uji statistik t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial 

variabel independen terhadap variabel dependennya.  

  H0  : β1=0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel independent 

terhadap variabel dependen.  

  Ha  : β10 artinya ada pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

  Keputusan dalam menerima atau menolak H0 adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

2) Apabila t hitung < t tabel maka H0 diterima 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh model 

mampu menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Apabila nilai R
2
 mendekati satu maka variabel independen tersebut 

dianggap memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 
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menjelaskan variabel dependen, sedangkan apabila nilai R
2
 makin 

kecil maka hal tersebut berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependennya masih terbatas. 

 

 


