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BAB IV 

   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan Asuransi 

Syariah yang terdiri dari Asuransi Umum full Syariah dan Asuransi Umum 

Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sampel 

diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria 

sampel yang telah penulis tetapkan, maka penulis memperoleh sampel 

sebanyak 12 perusahaan asuransi syariah. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sehingga 

total keseluruhan dari sampel adalah 72 sampel. Penulis menganggap 12 

perusahaan dibawah ini sudah memenuhi kriteria yang telah di tetapkan 

oleh penulis, perusahaan tersebut antara lain:  

1. Asuransi Adira Dinamika  

  Pada 5 maret 2004 berdirilah unit syariah dari PT. asuransi adira 

dinamika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia nomor KEP-092/KM.6/2004. Dalam perjalanannya asuransi 

adira dinamika unit syariah ini telah menerima berbagai macam 

penghargaan, diataranya sebagai asuransi umum syariah terbaik versi 

majalah investor dengan perolehan asset yang lebih dari 100M, 

asuransi umum syariah dengan predikat yang sangat bagus terhadap 

kinerja keuangannya pada tahun 2012 oleh majalah info bank, top 

growth Islamic general insurance sharia unit asset  > IDR 100 BN oleh 

karim business consultant (PT. Asuransi Adira Dinamika, 2018). 

2. Asuransi Bintang  

  Unit usaha syariah PT asuransi bintang Tbk berdiri pada tanggal 19 

februari 2007 sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI 

Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Cabang Prinsip Syariah 

No. KEP-025/KM.10/2007 tertanggal 19 Februari 2007. Dengan
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berdirinya unit usaha syariah ini diharapkan kebutuhan masyarakat 

terhadap asuransi dapat dikelola sesuai dengan prinsip syariah. produk 

dalam asuransi bintang ini diantaranya asuransi untuk kendaraan 

bermotor syariah, kebakaran syariah,asuransi  kesehatan syariah , 

asuransi perjalanan umroh dan masih banyak lagi (PT Asuransi 

Bintang, 2017). 

3. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General 

Insurance)  

  Pada tanggal 21 Januari 2003 berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. KEP-006/KM.6/2003 diperoleh izin 

pembukaan Kantor Cabang Syariah.pada awal pendiriannya 

pembukaan kantor cabang syariah ini diproritaskan untuk memberikan 

pelayanan kepada PT. Bank BRI Unit Usaha Syariah sebagai prime 

customer atau mayoritas saham BRINS General Insurance dimiliki 

oleh Dana Pensiun Bank BRI, namun seiring berjalannya waktu kantor 

cabang syariah ini juga memberikan pelayanan kepada client lainnya 

dengan memberikan perlindungan terhadap risiko yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah. prestasi yang telah diperoleh asuransi 

BRINS syariah ini adalah penghargaan dari majalah investor sebagai 

best syariah pada tahun 2013. Pada rabu 19 agustus 2015 berganti 

nama dari Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi BRINS 

General Insurance (PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur- 

BRINS General Insurance, 2018). 

4. Asuransi Central Asia  

  Asuransi central asia berdiri tanggal 29 agustus 1956. Pada tahun 

2012 ACA syariah menerima penghargaan infobank Sharia Finance 

Award dengan predikat sangat bagus.dalam ACA sariah ini pengelola 

setuju untuk melakukan akad wakalah bil ujroh atas pengelolaan dana 

tabarru’. produk dalam ACA syariah ini meliputi PA Amanah 

(asuransi kerugian untuk dari sendiri dan keluarga saat terjadi musibah 
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tak terduga) dan asuransi umroh dan haji (PT. Asuransi Central Asia, 

2018). 

5. Asuransi Jasaraharja Putera 

  Asuransi jasaraharja putera berdiri tanggal 23 april 2012 

berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-

185/KM.10/2012 tanggal 23 April 2012 untuk melaksanakan bisnis 

unit syariah. Hal yang melatarbelakangi pendirian unit usaha syariah 

ini adalah sebagai antisipasi terhadap potensi pasar syariah yang 

didasarkan oleh mayoritas penduduk yang beragama islam serta 

semakin berkembangnya usaha berbasis syariah, maka untuk 

mengimplementasikan potensi tersebut perusahaan mendirikan Unit 

Usaha Syariah (PT. Jasaraharja Putra, 2018).  

6. Asuransi Umum Mega 

  Asuransi umum mega syariah berdiri pada tanggal 7 mei 2007 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No. KEP-095/KM.10/2007 sehingga resmi memiliki cabang usaha 

sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi Mega menawarkan berbagai 

produk asuransi kerugian dengan sister company seperti bank mega, 

ban mega syariah dan masih banyak lagi kerjasama dengan berbagai 

perusahaan terkemuka (PT. Asuransi Umum Mega, 2017). 

7. Asuransi Ramayana  

  Berdasarkan keputusan dalam rapat umum pemegang saham luar 

biasa pada tanggal 5 oktober berdasarkan Akta Notaris Lindasari 

Bachroem SH No. 4 tanggal 5 Oktober 2005 maka disetujui untuk 

dibukanya jasa asuransi cabang syariah. Dalam pelaksanaannya cabang 

asuransi syariah ini mulai dipasarkan pada tahun 2006 setelah 

memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia dalam surat keputusan nomor: U-207/DSN-

MUI/XI/2005, tanggal 29 November 2005 dan ijin operasional dari 

Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor: 

KEP-012/KM.5/2006 tanggal 18 Januari 2006. Akad yang digunakan 
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dalam asuransi syariah ini adalah akad wakalah bil ujrah. Pendirian 

asuransi cabang syariah ini dikarenakan banyaknya permintaan dari 

masyarakat untuk membuka asuransi dengan pengelolaan syariah (PT. 

Asuransi Ramayana, 2016).  

8. Asuransi Sinarmas  

  Asuransi sinarmas merupakan asuransi kerugian terbesar di 

Indonesia, dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat pada 

asuransi sinarmas maka didirika asuransi sinarmas syariah  pada 

tanggal 25 juni 2004 sesuai dengan SK Menteri Keuangan No. 

KEP.253/KMK.6/2004 (PT. Asuransi Sinarmas Syariah, 2012). 

9. Asuransi Staco Mandiri  

  Asuransi staco jasapratama Indonesia berubah menjadi asuransi 

staco mandiri pada tanggal 6 juni 2011. PT asuransi staco mandiri 

sudah diberbagai kota di Indonesia mulai dari Jakarta, medan, 

bandung, Surabaya dan masih banyak lagi. Selain itu sebagai 

perusahaan yang bergerak dibidang asuransi kerugian, asuransi staco 

dengan didukung modal yang jumlahnya terus meningkat setiap 

tahunnya seiring dengan berkembangnya usaha sehingga terus 

berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat (PT 

Asuransi Staco Mandiri, 2018).  

10. Asuransi Tugu Pratama Indonesia 

  Asuransi tugu pratama Indonesia merupakan salah satu anak 

perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang asuransi. Pada 

tahun 2018 asuransi tugu berhasil meraih penghargaan sebagai best 

syariah 2018 terhadap kinerja yang ditorehkan pada tahun 2017. Pada 

tahun 2018 juga asuransi tugu berhasil menjadi kategori unit usaha 

syariah (UUS) asuransi yang memiliki aset diatas 100M (PT Asuransi 

Tugu Pratama Indonesia Tbk, 2018).  

11. Asuransi Takaful  

  Takaful indonesia berdiri pada tanggal 24 februari 1994. 

Berdirinya asuransi takaful merupakan pelopor bagi asuransi syariah di 
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Indonesia. Pada tanggal 5 mei 1994 takaful Indonesia mendirikan 

asuransi takaful keluarga (asuransi jiwa syariah) dan asuransi takaful 

umum (asuransi umum syariah) dan diresmikan oleh mar’ie 

Muhammad sehingga mulai beroperasi tanggal 25 agustus 1994. Selain 

itu asuransi takaful sudah menerima berbagai penghargaan dari 

lembaga-lembaga terpercaya (PT. Asuransi Takaful Umum, 2015). 

12. Asuransi Chubb Syariah 

  Asuransi chubb syariah didirikan pada tahun 2010. Asuransi chubb 

sudah berdiri di 54 negara dengan menyediakan asuransi dari property 

hingga asuransi jiwa. Chubb syariah meraih penghargaan dari karim 

awards sebagai the best fullfledge Islamic insurance dan penghargaan 

the best in contribution growth Islamic general insurance yang 

dianugerahkan berdasarkan penilaian karim consulting terhadap 

pertumbuhan keuangan yang dimiliki oleh chubb syariah pada tahun 

2017 (PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, 2017).  

B. Pengujian Hipotesis 

1. Asumsi Analisis Faktor  

 Langkah selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis faktor. 

Berikut adalah penjelasan dan langkah-langkah pengolahan data dengan 

menggunakan analisis faktor.  

a. Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling dan Bartlett Test of 

Sphericity (KMO dan Bartlett) 

Tabel 4.1 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .627 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 692.321 

Df 36 

Sig. .000 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Asumsi analisis faktor yang kedua adalah Kaiser Meyer Olkin of 

Sampling (KMO). KMO adalah indeks perbandingan jarak antara 

koefisien korelasi dengan korelasi parsialnya. Nilai KMO dianggap 
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sudah mencukupi apabila nilainya lebih dari 0,5. Menurut santoso 

(2004) dalam bukunya yang berjudul Buku Latihan SPSS Statistik 

Multivariat menyatakan bahwa angka KMO dan Bartlett Test harus 

memiliki nilai diatas 0,5 dan nilai signifikan harus dibawah 0,005.  

Hasil penelitian pada tabel diatas menunjukan bahwa nilai KMO 

sebesar 0,627. Dengan demikian persyaratan KMO sudah memenuhi 

persyaratan karena memiliki nilai diatas 0,5. Asumsi analisis faktor 

selanjutnya yaitu Bartlett Test of Sphericity. Hasil perhitungan dengan 

SPSS dihasilkan nilai Bartlett Test of Spechricity sebesar 683,573 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian Bartlett Test of 

Spechricity dianggap sudah memenuhi persyaratan karena signifikansi 

dibawah 0,05 (5%).   

b. Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian persyaratan 

terhadap 9 variabel atau pengecekan terhadap anti image matriks yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut secara 

parsial layak atau tidak untuk dianalisis dan tidak dikeluarkan dalam 

pengujian.  Angka MSA pada anti image correlation dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini:   

Tabel 4.2 

Anti Image Correlation 

Variabel Anti-image Correlation 

X1 0,634 

X2 0,648 

X3 0,772 

X4 0,691 

X5 0,767 

X6 0,327 

X7 0,582 



84 
 

 
 

Variabel Anti-image Correlation 

X8 0,557 

X9 0,671 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa dari 9 variabel yang 

dianalisis terdapat 1 variabel yang MSA nya < 0,5, yaitu variabel 

Inflasi (X6). Karena variabel inflasi  nilai MSA nya sebesar 0,327 yang 

artinya kurang dari 0,5 maka variabel tersebut tidak dapat dianalisis 

lebih lanjut, sehingga variabel tersebut dikeluarkan dan dilakukan 

pengujian ulang terhadap kedelapan variabel lainnya seperti cara 

diatas. 

Tabel 4.3 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .591 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 592.144 

Df 28 

Sig. .000 

        Sumber : Hasil Output SPSS 

Setelah variabel inflasi dikeluarkan, nilai KMO menurun menjadi 

0,587 dan tingkat signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan syarat 

KMO dan Bartlett Test of Spehricity sudah terpenuhi. Selanjutnya kita 

lihat nilai MSA, angka MSA pada anti image correlation yang terdapat 

dalam tabel anti image matriks menunjukan nilai MSA pada kedelapan 

variabel sebagai berikut:  

Tabel 4.4 

Anti Image Correlation 

Variabel Anti-image Correlation 

X1 0,611 

X2 0,623 

X3 0,686 

X4 0,689 
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Variabel Anti-image Correlation 

X5 0,764 

X7 0,501 

X8 0,523 

X9 0,526 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas, kedelapan variabel sudah memiliki MSA > 

0,5. Dengan demikian kedelapan variabel diatas dapat dilakukan 

analisis lebih lanjut. Setelah semua variabel memiliki nilai yang cukup, 

langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan proses 

inti dari analisis faktor, yakni melakukan ekstraksi terhadap variabel 

yang sudah ada sehingga terbentuk satu atau beberapa faktor. Dalam 

ekstraksi ini, metode yang digunakan adalah principal component 

analysis. Menurut santoso (2004) nilai-nilai yang ada pada tabel 

communalities dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang ada 

dapat dijelaskan dalam faktor yang terbentuk, dengan kata lain 

semakin besar nilai dari communalities maka semakin erat pula 

hubungannya dengan faktor yang terbentuk dan semakin besar pula 

karakteristik variabel asal yang dapat diwakili oleh faktor yang 

terbentuk.  

Tabel 4.5 
    Communalities 

 Initial Extraction 

Premi 1,000 0,823 

Klaim 1,000 0,797 

RBC 1,000 0,198 

Leverage 1,000 0,547 

Ukuran Perusahaan 1,000 0,897 

Kurs 1,000 0,969 

PDB 1,000 0,851 

IPM 1,000 0,910 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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c. Kesimpulan Asumsi Analisis Faktor  

Dapat kita lihat pada tabel communalities diatas bahwa terdapat 

variabel dengan nilai Extraction < 0,5, maka variabel tersebut 

dianggap tidak memenuhi syarat komunalitas dan harus dikeluarkan 

dari pengujian dan penulis harus mengulangi langkah analisis faktor 

dari awal tanpa mengikutsertakan variabel yang tidak memenuhi syarat 

komunalitas.  

Tabel 4.6 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PREMI .907  

KLAIM .884  

RBC   

LEVERAGE .731  

UKURAN PERUSAHAAN .930  

KURS  .982 

PDB  -.919 

IPM  .951 

    Sumber : Hasil Output SPSS 

Selain dari tabel communalities, langkah selanjutnya adalah 

melihat nilai masing-masing pada tabel rotated component matrix yang 

berfungsi untuk melihat nilai konsistensi tiap variabel. Dalam analisis 

ini dikarenakan pengaturannya berdasarkan post angka dimana nilai 

harus lebih besar dari 0,5. Dapat kita lihat pada tabel rotated 

component matrix diatas dimana variabel PDB memiliki nilai yang 

negatif (-0,919), sehingga variabel PDB harus dikeluarkan. Dilihat dari 

kedua tabel diatas maka dilakukan kembali pengulangan analisis faktor 

tanpa melibatkan variabel RBC dan PDB.  
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Tabel 4.7 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .649 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 383.998 

Df 15 

Sig. .000 

        Sumber : Hasil Output SPSS 

Setelah variabel RBC dan PDB dikeluarkan, diperoleh nilai KMO 

menjadi 0,649 dengan tingkat signifikansi 0,000, maka dapat 

disimpulkan syarat KMO dan Bartlett Test of Spehricity sudah 

terpenuhi. Selanjutnya kita lihat nilai MSA, angka MSA pada anti 

image correlation yang terdapat dalam tabel anti image matriks 

menunjukan nilai MSA pada keenam variabel sebagai berikut:  

     Tabel 4.8 

Anti Image Correlation 

Variabel Anti-image Correlation 

X1 0,697 

X2 0,719 

X4 0,653 

X5 0,748 

X7 0,519 

X9 0,501 

          Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel diatas, keenam variabel sudah memiliki MSA > 

0,5. Dengan demikian keenam variabel diatas dapat dilakukan analisis 

lebih lanjut.  

d. Interpretasi Analisis Faktor  

Setelah dilakukan uji asumsi pada analisis faktor dan diperoleh 

variabel mana yang memiliki MSA > 0,5 sehingga dapat dilakukan 

penelitian lebih lanjut, maka langkah selanjutnya adalah melihat nilai 

communalities yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 4.9 

Communalities 

 Initial Extraction 

PREMI 1.000 .847 

KLAIM 1.000 .820 

LEVERAGE 1.000 .536 

UKURAN PERUSAHAAN 1.000 .896 

KURS 1.000 .957 

IPM 1.000 .962 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada tabel diatas menunjukan enam variabel yang diuji sudah 

memenuhi persyaratan komunalitas karena memiliki nilai yang lebih 

besar dari 0,5 (komunalitas > 0,5). Sampai pada tahap ini telah berhasil 

memenuhi syarat-syarat atau asumsi dalam pengujian analisis faktor. 

Tabel diatas menunjukan seberapa besar sebuah variabel dapat 

menjelaskan faktor. Seperti pada tabel diatas yakni variabel premi (X1) 

dapat menjelaskan faktor sebesar 84,70%, variabel klaim (X2) dapat 

menjelaskan faktor sebesar 82,00%, variabel leverage (X4) dapat 

menjelaskan faktor sebesar 53,60%, variabel ukuran perusahaan (X5) 

dapat menjelaskan faktor sebesar 89,60%, variabel kurs (X7) dapat 

menjelaskan faktor sebesar 95,70% dan variabel IPM (X9) dapat 

menjelaskan variabel sebesar 96,20%. Dikarenakan seluruh variabel 

memiliki nilai > 50%, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dapat menjelaskan faktor. 

Tabel Total Variance Explained menggambarkan jumlah faktor 

yang terbentuk, yakni dapat dilihat dari nilai Eigenvaluenya. Untuk 

menentukan faktor yang terbentuk nilai Eigenvalue harus lebih dari 1, 

sedangkan apabila dibawah satu maka sudah tidak tepat. Eigenvalue 

menggambarkan kepentingan masing-masing faktor dalam dalam 

menghitung varians dari total variabel yang ada. 
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Tabel 4.10 

Total Variance Explained 

Component Total Cumulative % 

1 3.148 52.468 

2 1.870 83.639 

3 .680 94.968 

4 .133 97.179 

5 .105 98.933 

6 .064 100.000 

   Sumber : Hasil Output SPSS 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terdapat 6 variabel 

(component) yang dapat mewakili variabel kedalam analisis faktor, 

yaitu premi, klaim, leverage, ukuran perusahaan, kurs dan IPM. Initial 

Eigenvalues yang dengan SPSS penulis tentukan nilainya 1 (satu). 

Varians yang bisa diterangkan oleh faktor 1 adalah 3.148/6 x 100% = 

52,467%, faktor 2 sebesar 1.870/6 x 100% = 31,167%, sehingga total 

kedua faktor mampu menjelaskan variabel sebesar 52,233% + 

29,133% = 83,634%. Dikarenakan nilai Eigenvalues yang ditetapkan 

adalah 1, maka nilai total yang akan diambil adalah yang memiliki 

nilai lebih dari 1, yakni component 1 dan 2.  

Setelah mengetahui bahwa faktor maksimal yang dapat terbentuk 

adalah 2 faktor, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penentuan pada masing-masing variabel akan masuk kedalam faktor 1 

atau faktor 2, sehingga untuk menentukannya dapat dilihat pada tabel 

Component Matrix. Component Matrix menunjukan besarnya korelasi 

antar variabel dalam faktor yang sudah terbentuk. Loading factor atau 

nilai-nilai koefisien korelasi antar variabel yang terbentuk dapat dilihat 

pada tabel Component Matrix. 
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Tabel 4.11 

Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PREMI .889  

KLAIM .895  

LEVERAGE .656  

UKURAN PERUSAHAAN .942  

KURS  .917 

IPM  .917 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada tabel diatas tiap faktor belum dapat diinterpretasikan dengan 

jelas sehingga perlu dilakukan rotasi dengan menggunakan metode 

varimax. Rotasi varimax adalah rotasi orthogonal yang mengakibatkan 

jumlah varian faktor loading yang terdapat dalam masing-masing 

faktor akan menjadi maksimum, sehingga perubah asal faktor loading 

akan memiliki korelasi yang tinggi dan kuat dengan faktor tertentu 

(yang korelasinya mendekati 1) atau justru memiliki korelasi yang 

lemah (korelasinya mendekati 0), sehingga hal diatas belum tercapai 

pada tabel component matrix diatas. 

Tabel 4.12 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PREMI .919  

KLAIM .896  

LEVERAGE .723  

UKURAN PERUSAHAAN .926  

KURS  .977 

IPM  .979 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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Setelah dilakukannya rotasi faktor dengan metode varimax, 

diperoleh tabel Rotated Component Matrix diatas. Pada tabel diatas 

terlihat bahwa setiap variabel hanya berkorelasi kuat dengan salah satu 

faktor saja, penentuan variabel masuk kedalam faktor mana ditentukan 

dengan melihat nilai korelasi yang paling besar. Pada tabel diatas telah 

diurutkan dimulai dari nilai terbesar ke yang terkecil dalam faktor. X1 

berkorelasi dengan faktor 1 yaitu sebesar 0,919, korelasi X2 dengan 

faktor 1 sebesar 0,896, korelasi X4 dengan faktor 1 sebesar 0,723 dan 

X5 berkorelasi sebesar 0,926 dengan faktor 1. Sedangkan X7 dan X9 

berkorelasi dengan faktor 2 masing-masing sebesar 0,977 dan 0,979. 

Dapat kita lihat bahwa loading faktor yang telah dirotasi lebih tepat 

digunakan karena setiap faktor dianggap sudah dapat menjelaskan 

keragaman variabel awal dengan tepat dan diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

a. Faktor 1, beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan 

faktor 1 yaitu variabel Premi, Klaim, Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan.  

b. Faktor 2, beberapa variabel yang memiliki korelasi yang kuat dengan 

faktor 2 yaitu variabel Kurs dan IPM.  

Tabel 4.13 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 .955 .298 

2 -.298 .955 

        Sumber : Hasil Output SPSS 

Setelah diperoleh dua faktor yang merupakan hasil reduksi dari 

sembilan variabel, maka langkah selanjutnya adalah memberi nama pada 

kedua faktor tersebut. Untuk kasus diatas, faktor pertama yang terdiri dari 

variabel premi, klaim dan leverage dan ukuran perusahaan dinamakan 

dengan faktor internal, sedangkan faktor kedua yang terdiri dari kurs dan 

IPM dinamakan dengan faktor eksternal.  Tabel Component 

Transformation Matrix berfungsi untuk menunjukan apakah faktor yang 
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terbentuk sudah tidak memiliki korelasi satu sama lain lagi atau 

orthogonal. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada diagonal faktor 

(component) 1,2 (0,955 ; 0,955). Dilihat dari tabel diatas dapat dikatakan 

bahwa kedua faktor yang terbentuk sudah tepat dalam merangkum keenam 

variabel yang ada.  

Setelah mendapatkan faktor-faktor yang terbentuk maka langkah 

selanjutnya untuk keperluan analisis lebih lanjut adalah menentukan faktor 

skor. Dalam faktor skor terdapat variabel baru hasil dari analisis faktor 

yakni FAC1_1 yang merupakan skor dari faktor 1 dan FAC2_1 yang 

merupakan skor dari faktor 2. Dari nilai tersebut penulis gunakan untuk 

melakukan analisis lanjutan yakni analisis regresi linier berganda.  Hasil 

analisis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

     Tabel 4.14 

Regresi Faktor Skor 

Model sig 

(constant) 0,000 

REGR factor score 1 for analysis 1 0,000 

REGR factor score 1 for analysis 2 0,973 

      Sumber : Hasil Output SPSS 

Dari tabel diatas dapat dilihat faktor yang memiliki signifikansi 

paling kecil adalah faktor 1 atau faktor internal. Untuk mengetahui faktor 

apa saja yang berpengaruh dalam faktor 1 maka dapat dilihat dengan 

menggunakan analisis regresi berganda.  

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mencari apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak pada penelitian ini. Pada penelitian uji 

autokorelasi ini penulis menggunakan metode Cochrane Orcutt. 

Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Durbin Watson 

Model  Durbin Watson 

1 1.900 

Sumber : Hasil Output SPSS 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk 

memastikan terdapat interkorelasi atau kolinearitas dalam sebuah 

model regresi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melihat 

ada tidaknya multikolinearitas, salah satu caranya adalah dengan 

melihat dari nilai pada tabel collinearity diagnostics seperti 

dibawah ini: 

Tabel 4.16 

   Collinearity Diagnostics 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

1 1 4.751 1.000 

2 .731 2.549 

3 .290 4.048 

4 .201 4.864 

5 .027 13.229 

6 .000 153.910 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada tabel collinearity diagnostics diatas, kita lihat pada 

nilai eigenvalue dan condition index. Apabila nilai eigenvalue lebih 

besar dari 0,01 dan atau condition index kurang dari 30, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas. 

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa dari keenam variabel 

diatas, terdapat variabel yang tidak memenuhi persyaratan 

sehingga terjadi gejala multikolinearitas. Maka dari itu salah satu 

cara untuk menghilangkan gejala multikolinearitas adalah dengan 

membuang variabel yang memiliki condition index paling yang 
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merupakan nilai dari variabel IPM, sehingga diperoleh hasil pada 

tabel collinearity diagnostics dibawah ini:  

    Tabel 4.18 

Collinearity Diagnostics 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

1 1 3.861 1.000 

2 .645 2.446 

3 .282 3.698 

4 .191 4.499 

5 .021 13.546 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Dapat kita lihat pada tabel diatas kelima variabel memiliki 

nilai eigenvalue lebih dari 0,01 dan atau condition index yang 

kurang dari 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

gejala multikolinearitas dalam modl regresi.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas atau 

tidak pada model ini penulis menggunakan uji glejser. Adapun 

hasil dari uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

   Uji Heteroskedastisitas 

Model  Sig. 

Premi  1,000 

Klaim 1,000 

Leverage  1,000 

Ukuran Perusahaan 1,000 

Kurs 1,000 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Tabel diatas merupakan output hasil pada uji glejser. Dapat 

kita lihat bahwa kelima variabel memiliki nilai sig. 1,000 yang 

artinya nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas.  
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

  Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak dan baik diatas ataupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

d. Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilihat pada uji 

histogram dan uji normal probability plots dibawah ini:  

             Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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  Sumber : Hasil Output SPSS 

Pada uji histogram diatas garis melengkung keatas membentuk 

gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat 

sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkna 

bahwa data tersebut berdistribusi normal.  

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

   Sumber : Hasil Output SPSS  

Pada uji normal probability plots diatas titik-titik mengikuti garis 

diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.  

3. Hasil Regresi Linear Berganda 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X (Premi, 

Klaim, Leverage. Ukuran perusahaan dan Kurs) berpengaruh terhadap 

variabel Y (Profitabilitas). Adapun hasil dari uji regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.18 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Model B T Sig 

(Constant) -430174,827 -5,392 0,000 

Premi 0,106 2,467 0,016 

Klaim -0,229 -2,271 0,026 
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Model B T Sig 

Leverage -43610,684 -4,862 0,000 

Ukuran Perusahaan 18877,538 5,535 0,000 

Kurs -1,916 -2,429 0,018 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Persamaan regresi berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:  

Y = (-430174,827) + 0,106X1 + (-0,229)X2 + (-43610,684)X4 + 

18877,538X5 + (-1,916)X7 

Y = -430174,827+ 0,106X1 - 0,229)X2 - 43610,684X4 + 

18877,538X5 – 1,916X7 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Nilai konstanta sebesar -430174,827, hal ini berarti apabila semua 

variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat 

(beta) sebesar -430174,827. Untuk nilai intersep yang negatif 

sendiri tidak harus selalu diinterpretasikan. Menurut gujarati 

(2006) nilai intersep tidak selalu berarti dikarenakan seringkali 

jangkauan nilai variabel bebas tidak memasukan nol sebagai salah 

satu nilai yang diamati.  

b. Nilai koefisien variabel premi (X1) sebesar 0,106, hal ini berarti 

setiap ada kenaikan 1 satuan pada premi maka kemungkinan 

asuransi syariah mengalami kenaikan profitabilitas sebesar 0,106. 

Koefisien yang positif berarti terjadi hubungan yang positif antara 

premi dengan pertumbuhan profitabilitas di perusahaan asuransi 

umum syariah.  

c. Nilai koefisien variabel klaim (X2) sebesar -0,229, hal ini berarti 

setiap ada kenaikan 1 satuan pada klaim maka kemungkinan 

asuransi syariah mengalami penurunan profitabilitas sebesar 0,229. 

Koefisien yang bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang 

negatif antara klaim dengan pertumbuhan profitabilitas di 

perusahaan asuransi umum syariah.  

d. Nilai koefisien variabel leverage (X4) sebesar -43610,684, hal ini 

berarti setiap ada kenaikan 1 satuan pada leverage maka 
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kemungkinan asuransi syariah mengalami penurunan profitabilitas 

sebesar 43610,684. Koefisien yang bernilai negatif berarti terjadi 

hubungan yang negatif antara leverage dengan pertumbuhan 

profitabilitas di perusahaan asuransi umum syariah.  

e. Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (X5) sebesar 

18877,538, hal ini berarti setiap ada kenaikan 1 satuan pada ukuran 

perusahaan maka kemungkinan asuransi syariah mengalami 

kenaikan profitabilitas sebesar 18877,538. Koefisien yang positif 

berarti terjadi hubungan yang positif antara premi dengan 

pertumbuhan profitabilitas di perusahaan asuransi umum syariah.  

f. Nilai koefisien variabel kurs (X7) sebesar -1,916, hal ini berarti 

setiap ada kenaikan 1 satuan pada kurs maka kemungkinan 

asuransi syariah mengalami penurunan profitabilitas sebesar 1,916. 

Koefisien yang bernilai negatif berarti terjadi hubungan yang 

negatif antara kurs dengan pertumbuhan profitabilitas di 

perusahaan asuransi umum syariah.  

a. Uji statistik F (uji simultan) 

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. Digunakan 

hipotesis sebagai berikut:  

H0  : variabel premi, klaim, leverage, ukuran perusahaan dan kurs 

secara bersama-sama tidak mempengaruhi profitabilitas.  

H1   : variabel premi, klaim, leverage, ukuran perusahaan dan kurs 

secara bersama-sama mempengaruhi  profitabilitas.  

Berdasarkan hasil uji statistik F pada tabel diatas, diperoleh 

hasil F hitung sebesar 4,009 dengan signifikansi 0,001. Dalam 

pengujian ini digunakan Ftabel dengan taraf nyata (α) = 5% ; df 1 = 

4 dan df 2 = 66 sehingga diperoleh hasil Ftabel sebesar 2,51. Nilai 

signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan 
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perbandingan antara F hitung dengan F tabel adalah 19,848 > 2,51 atau 

F hitung > F tabel, hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa premi, klaim, leverage, ukuran 

perusahaan dan kurs berpengaruh secara simultan terhadap 

profitabilitas di perusahaan asuransi syariah di Indonesia.  

b. Uji statistik t (uji parsial) 

Setelah melakukan uji F, maka selanjutnya dilakukan uji t. 

uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

secara parsial antara variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Nilai kritis dalam pengajuan penelitian ini 

menggunakan sampel sebesar (n) = 72 dan jumlah variabel (k) 

adalah sebesar 1,99656. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji t 

yang dapat dilihat pada tabel 4.21 dibawah ini : 

Tabel 4.19 

Hasil uji statistik t (parsial) 

Variabel T hitung T tabel Sig 

Premi 2,466 1,99656 0,016 

Klaim -2,270 1,99656 0,027 

Leverage -4,859 1,99656 0,000 

Ukuran Perusahaan 5,533 1,99656 0,000 

Kurs  -2,428 1,99656 0,018 

     Sumber : Hasil Output SPSS 

Uji Hipotesis  

1) Variabel premi (X1) terhadap profitabilitas  

H0  : variabel premi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

H1 : variabel premi berpengaruh terhadap profitabilitas  

Kriteria  : signifikan apabila nilai sig < 5% 

    Tidak signifikan apabila nilai sig > 5% 

Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat nilai sig 0,016. Nilai 

sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau dengan kata lain 

0,016 < 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X1 
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memiliki thitung sebesar 2,466 dengan ttabel sebesar 1,99656. 

Dengan kata lain thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel X1(premi) memiliki pengaruh terhadap variabel 

Y (profitabilitas). Nilai t yang positif menggambarkan bahwa 

variabel X1 memiliki hubungan yang searah dengan Y, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa premi memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap profitabilitas . 

2) Variabel klaim (X2) terhadap profitabilitas  

H0  : variabel klaim tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

H1 : variabel klaim berpengaruh terhadap profitabilitas  

Kriteria  : signifikan apabila nilai sig < 5% 

    Tidak signifikan apabila nilai sig > 5% 

Pada tabel diatas terdapat nilai sig 0,000. Nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau dengan kata lain 0,000 < 

0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X2 

memiliki thitung sebesar 2,270 dengan ttabel sebesar 1,99656. 

Dengan kata lain thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel X2 (klaim) memiliki pengaruh terhadap 

variabel Y (profitabilitas). Nilai t yang negatif menggambarkan 

bahwa variabel X2 memiliki hubungan yang berlawanan arah 

dengan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaim memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas  

3) Variabel Leverage (X4) terhadap profitabilitas  

H0  : variabel leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

H1 : variabel leverage berpengaruh terhadap profitabilitas  

Kriteria  : signifikan apabila nilai sig < 5% 

    Tidak signifikan apabila nilai sig > 5% 

Pada tabel terdapat nilai sig 0,027. Nilai sig lebih kecil dari 

nilai probabilitas 0,05, atau dengan kata lain 0,027 < 0,05 

sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X4 memiliki 

thitung sebesar 4,859 dengan ttabel sebesar 1,99656. Dengan kata 
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lain thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 

(leverage) memiliki pengaruh terhadap variabel Y 

(profitabilitas). Nilai t yang negatif menggambarkan bahwa 

variabel X4 memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan 

Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa premi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas  

4) Variabel Ukuran Perusahaan (X5) terhadap profitabilitas  

H0  : variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas  

H1 : variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

profitabilitas  

Kriteria  : signifikan apabila nilai sig < 5% 

    Tidak signifikan apabila nilai sig > 5% 

Pada tabel diatas terdapat nilai sig 0,000. Nilai sig lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau dengan kata lain 0,000 < 

0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X5 

memiliki thitung sebesar 5,533 dengan ttabel sebesar 1,99656. 

Dengan kata lain thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel X5 (ukuran perusahaan) memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y (profitabilitas). Nilai t yang positif 

menggambarkan bahwa variabel X5 memiliki hubungan yang 

searah dengan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas   

5) Variabel Kurs  (X7) terhadap profitabilitas  

H0  : variabel klaim tidak berpengaruh terhadap profitabilitas  

H1 : variabel klaim berpengaruh terhadap profitabilitas  

Kriteria  : signifikan apabila nilai sig < 5% 

    Tidak signifikan apabila nilai sig > 5% 

Berdasarkan tabel diatas terdapat nilai sig 0,018. Nilai sig 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, atau dengan kata lain 

0,018 < 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel X7 
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memiliki thitung sebesar 2,428 dengan ttabel sebesar 1,99656. 

Dengan kata lain thitung > ttabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel X7 (kurs) memiliki pengaruh terhadap variabel 

Y (profitabilitas). Seperti hal nya variabel lain nilai t yang 

negatif menggambarkan bahwa variabel X7 memiliki hubungan 

yang berlawanan arah dengan Y, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh model mampu 

menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan 

hasil pada model regresi dapat disimpulkan bahwa premi, klaim, 

leverage, ukuran perusahaan dan kurs berpengaruh sebesar 60,1% 

terhadap profitabilitas, sedangkan sisanya yaitu sebesar (100% - 

60,1% = 39,9%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas didalam perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dengan melakukan analisis faktor 

dan kemudian dilanjutkan dengan uji regresi berganda dan uji hipotesis, 

maka hasil uji dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Premi terhadap profitabilitas di perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia 

Premi merupakan sejumlah kewajiban yang dibayarkan oleh pihak 

tertanggung kepada pihak penanggung yang berfungsi untuk 

mengganti suatu kerusakan, kerugian ataupun kehilangan. Premi 

disebut juga sebagai salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi 

laba perusahaan asuransi. Dalam asuransi umum syariah setiap premi 

yang dibayarkan akan masuk kedalam “kumpulan dana peserta” yang 

kemudian akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam dan 
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selanjutnya keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi tersebut 

setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan 

dibagikan kepada peserta asuransi dan perusahaan sesuai dengan akad 

mudharabah dan dengan porsi yang telah ditetapkan saat awal 

kesepakatan. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara 

asuransi umum syariah dengan asuransi jiwa syariah. Pada asuransi 

jiwa syariah sistem yang digunakan dalam produk adalah sistem 

saving (dana masuk kedalam rekening tabungan/tijarah dan tabarru’) 

sedangkan pada asuransi umum syariah sistem yang digunakan dalam 

produknya menggunakan sitem non saving (dana masuk kedalam 

rekening tabarru’).  

Bagi peserta asuransi umum syariah premi dan keuntungan akan 

dikembalikan apabila masa kontrak sudah habis dan peserta tidak 

mengajukan klaim (tidak terjadi musibah) sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. Berdasarkan akad mudharabah perusahaan 

memperoleh keuntungan bagi hasil dari investasi yang diperoleh akan 

digunakan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pada asuransi jiwa 

syariah dana tabarru’ yang telah dikeluarkan pada dasarnya tidak akan 

kembali sehingga peserta hanya memperoleh keuntungan dari premi 

dan keuntungan dana tijarah tersebut, sedangkan pada asuransi umum 

syariah peserta akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari dana 

tabarru’ tersebut (setelah dikurangi beban asuransi) dan premi yang 

dibayarkan (apabila tidak melakukan klaim). 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh penulis dapat dilihat 

dari analisis uji t bahwa premi menunjukan nilai signifikansi sebesar 

0,016 dengan jumlah t hitung lebih besar dibanding t tabel sebesar 

2,466 yang artinya premi berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia. Hal ini diasumsikan bahwa semakin banyak premi yang 

diperoleh perusahaan maka investasi yang dilakukan juga akan 
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semakin besar sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang 

signifikan terhadap laba pada perusahaan dan tentunya merupakan hal 

yang menguntungkan bagi pihak tertanggung maupun pihak 

penanggung, dimana perolehan keuntungan yang diperoleh keduanya 

akan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal 

kesepakatan. Semakin banyak hasil dari investasi yang dilakukan maka 

semakin banyak pula bagi hasil yang akan didapatkan oleh perusahaan.  

Pengujian dianggap sesuai dengan hipotesis pertama penulis (H1 

diterima) yang menyatakan bahwa premi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap profitabilitas. Hasil temuan diatas didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Hanifah (2017) , Sastri (2017) dan Marlina 

(2013) mereka menunjukan penilaian yang sama bahwasannya premi 

memiliki nilai yang positif terhadap profitabilitas asuransi syariah, 

akan tetapi hasil riset yang dilakukan oleh Hanifaturrosida (2016) 

menyatakan bahwa premi memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan asuransi syariah dikarenakan beban klaim 

yang terlalu besar. Hal ini diasumsikan bahwasannya teori yang 

menyatakan bahwa semakin banyak premi yang diterima perusahaan 

maka dana yang diinvestasikan juga akan semakin banyak dan 

keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi juga akan semakin 

banyak asalkan beban klaim yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak 

lebih besar dibanding premi yang diterima sehingga premi 

berpengaruh positif terhadap berkembangnya profitabilitas di 

perusahaan asuransi syariah Indonesia.  

2. Klaim terhadap profitabilitas di perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia 

Klaim merupakan permintaan resmi yang diajukan kepada pihak 

asuransi untuk meminta pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam 

perjanjian yang telah disepakati. Klaim langsung diberikan kepada 

pihak tertanggung yang mengalami kerugian, sehingga klaim dapat 

disebut sebagai salah satu pengeluaran yang paling besar. Hal yang 
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membedakan antara sumber klaim dalam asuransi jiwa syariah dengan 

asuransi umum syariah adalah pada asuransi jiwa syariah dana yang 

digunakan untuk klaim bersumber dari dana tabarru’ sedangkan dalam 

asuransi umum syariah yang notabene dana tabarru’ tersebut 

diinvestasikan dan baru dibagikan apabila sudah dikurangi oleh beban 

asuransi berupa klaim dan premi reasuransi. Dari pernyataan diatas 

dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil 

investasi baru akan dibagikan setelah dikurangi oleh klaim, dengan 

kata lain dengan adanya klaim akan mengurangi perolehan bagi hasil 

yang akan diterima oleh pihak penanggung maupun tertanggung.  

Hasil analisis uji t yang dilakukan penulis menyatakan bahwa 

klaim menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,027 dengan t hitung > t 

tabel sebesar -2,270 yang artinya klaim berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah 

di Indonesia. Tanda negatif diatas berarti apabila klaim yang 

dikeluarkan perusahaan meningkat maka laba yang diperoleh 

perusahaan akan menurun. Hal ini diasumsikan bahwa semakin banyak 

biaya klaim yang dikeluarkan maka laba yang diperoleh akan menurun 

karena berkurangnya keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa besar 

kecilnya klaim akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Hasil penelitian diatas tidak selaras dengan hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa klaim memiliki pengaruh yang positif 

terhadap profitabilitas (H2 ditolak), karena nyatanya klaim 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap diperolehnya laba.  

Hasil temuan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Hanifah (2017) yang menyatakan bahwa setiap terjadi klaim maka hal 

tersebut akan menghambat pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi 

umum syariah di Indonesia, klaim akan mengurangi kemampuan 

dalam hal pencapaian laba seseorang. Hasil diatas semakin diperkuat 

oleh riset yang dikonfirmasi oleh Dhaniati (2011), Marwansyah (2017) 
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dan Hanifaturrosida (2016) yang menunjukan penilaian bahwasannya 

klaim memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitaitas 

perusahaan asuransi syariah, akan tetapi hasil riset yang dilakukan oleh 

Dipoyanti (2014) yang menyatakan bahwa klaim tidak memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan dikarenakan pendapatan yang 

besar dibandingkan klaim akan dapat menutupi beban klaim yang 

rendah pada asuransi jiwa syariah dalam penelitian tersebut. Hal ini 

diasumsikan bahwa klaim tidak akan memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan apabila nilai klaim yang dikeluarkan 

perusahaan memiliki nilai yang sangat rendah sehingga masih dapat 

ditutupi oleh pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa besar kecilnya 

keuntungan dari investasi yang diperoleh perusahaan bergantung akan 

besarnya klaim yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, sehingga 

apabila keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil (klaim 

meningkat) maka kemampuan untuk memperoleh laba juga akan 

sedikit namun apabila keuntungan yang diperoleh besar (klaim 

menurun) kemampuan dalam memperoleh laba juga akan meningkat 

sehingga akan menambah jumlah asetnya. Berdasarkan uraian diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwasannya klaim memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap profitabilitas perusahaan asalkan klaim yang dimiliki 

perusahaan memiliki nilai yang sangat rendah sekali. 

3. Leverage terhadap profitabilitas di perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia 

Leverage merupakan penggunaan sumber dana yang mempunyai 

dana tetap dengan harapan hal tersebut akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar dibandingkan beban tetapnya sehingga 

dapat meningkatkan tingkat pengembalian kepada para pemegang 

saham. Leverage juga biasa disebut dengan pendanaan dengan utang. 

Dengan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, 

perusahaan memperoleh tambahan kas bagi perusahaan sehingga akan 



107 
 

 
 

menimbulkan arus kas bebas, dan peningkatan arus kas bebas akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 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.  

Hasil uji t yang dilakukan penulis menunjukan bahwa leverage 

menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung > t 

tabel sebesar -4,859 yang artinya leverage memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi syariah 

Indonesia. Tanda negatifdiatas menandakan bahwa adanya hubungan 

yang tidak searah antara leverage dengan profitabilitas. Berdasarkan 

teori tentang leverage diatas yang menyatakan bahwa penggunaan 

utang akan mengakibatkan perusahaan menambah jumlah utangnya 

sehingga apabila perusahaan tidak dapat menutupi utangnya 

perusahaan tersebut akan bangkrut. Leverage dapat dikatakan tidak 

menguntungkan saat hasil pendapatan yang diperoleh lebih kecil 

dibandingkan beban tepat yang harus dibayar. Namun apabila 

perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan sebuah usaha atau 

proyek dan hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan 

beban tepat yang harus dibayar maka hasil yang didapat akan untung 

dan perolehan laba meningkat.  

Hasil pengujian regresi diatas sesuai dengan hipotesis pertama (H4 

diterima) bahwa leverage memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas.  Hasil temuan diatas didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Badjra (2015) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, sehingga apabila leverage meningkat maka 
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profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan menurun. Hasil diatas 

semakin didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurlatifah (2016) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan asuransi syariah akan mengakibatkan turunnya surplus 

perusahaan asuransi syariah, dengan menurunnya surplus yang dimiliki 

perusahaan otomatis laba yang diperoleh juga akan menurun. Selain itu 

penelitian ini dikonfirmasi oleh Malik (2011) dan Sari (2014) yang 

menunjukan penilaian yang sama bahwasannya leverage memiliki nilai 

yang negatif terhadap profitabilitas, akan tetapi hasil riset yang 

dilakukan oleh Ardiansyah (2017) bahwa leverage berpengaruh secara 

positif selama beban bunga dari utang tersebut tidak lebih besar dari 

return yang didapatkan dan perusahaan bertambah labanya dari 

tambahan modal tersebut. Hal ini diasumsikan bahwasannya  leverage 

akan berpengaruh baik apabila terdapat peningkatan pendapatan dari 

tambahan dana tersebut, namun apabila pendapatan yang didapat tidak 

sesuai dan tidak bisa menutupi utangnya maka leverage memiliki 

pengaruh yang negatif. Selain itu menurut Pecking order theory 

menyatakan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba relatif tinggi, 

maka mereka akan menggunakan utang yang relatif sedikit 

dikarenakan perusahaan akan cenderung memilih untuk menggunakan 

dana internalnya, dengan kata lain semakin banyak perusahaan 

menggunakan utang maka kemungkinan untuk memperoleh laba yang 

tinggi itu semakin kecil, namun apabila perusahaan tersebut 

menggunakan dana internal bukan utang maka kemungkinan untuk 

memperoleh laba yang tinggi semakin besar, oleh karena itu 

perusahaan harus memaksimalkan penggunaan dana internal 

perusahaan agar tidak sampai untuk menggunakan leverage. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat hubungan yang tidak searah  

antara leverage dengan perolehan laba yakni apabila leverage 

meningkat maka laba yang diperoleh akan sedikit dan begitu 

sebaliknya sehingga leverage memiliki hubungan yang negatif 
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terhadap berkembangnya profitabilitas perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia. 

4. Ukuran perusahaan terhadap profitabilitas di perusahaan 

asuransi umum syariah di Indonesia 

Ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan sebuah 

pengelompokan, dimana perusahaan akan termasuk kedalam kelompok 

perusahaan besar, sedang atau kecil. Perusahaan yang terlihat besar 

tentu bukan jaminan dapat menghasilkan laba yang lebih banyak dan 

lebih baik dibanding dengan perusahaan lain, namun perusahaan yang 

lebih besar memiliki kesempatan untuk akses yang lebih banyak dalam 

mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai pihak dibanding dengan 

perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang besar dianggap memiliki 

profitabilitas yang lebih besar sehingga peluang untuk memenangkan 

persaingan dan lebih bisa untuk bertahan dalam dunia industri. 

Perusahaan yang besar tentu membutuhkan dana yang besar dalam 

menunjang operasionalnya sehingga salah satu sumber dana yang 

diperoleh berasal dari modal asing, dan dengan pertimbangan ukuran 

perusahaan yang besar perusahaan lain akan lebih percaya dalam 

menanamkan modalnya.  

Dalam analisis uji t pada model regresi diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dengan nilai t hitung > t tabel sebesar 5,533 yang artinya 

ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan asuransi syariah Indonesia. Hal ini 

diasumsikan semakin besar ukuran sebuah perusahaan kemungkinan 

perusahaan lain lebih percaya untuk menanamkan modalnya lebih 

besar sehingga dapat digunakan perusahaan dalam menunjang kegiatan 

operasionalnya dan memperoleh keuntungan ataupun pengembalian 

yang lebih banyak. Selain itu besarnya sebuah perusahaan menjadikan 

orang untuk tidak ragu menjadi peserta asuransi karena dianggapnya 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang besar.  
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Hasil penelitian diatas tidak sesuai  dengan hipotesis pertama (H5 

ditolak) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah besarnya ukuran 

perusahaan berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas, dengan 

kata lain apabila ukuran perusahaan semakin naik maka profitabilitas 

perusahaan juga akan ikut meningkat. Hal ini selaras dengan teori yang 

menyatakan bahwa 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 karena perusahaan yang lebih besar dianggap memiliki 

profitabilitas yang lebih besar sehingga kemungkinan untuk 

memenangkan persaingan dan bertahan dalam industri akan lebih 

besar. 

Penelitian penulis yang mengarah positif terhadap profitabilitas 

semakin diperkuat dengan adanya penelitian yang di konfirmasi oleh 

Emine (2015), Ortynski (2016) dan Malik (2011) yang menunjukan 

penilaian bahwasannya ukuran perusahaan memiliki nilai yang positif 

terhadap profitabilitas perusahaan, akan tetapi hasil riset yang 

dilakukan oleh Putra (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas perusahaan, 

sehingga apabila ukuran perusahaan meningkat, maka profitabilitas 

yang diperoleh akan menurun. Putra dalam penelitiannya beranggapan 

bahwa ukuran perusahaan yang besar juga memerlukan dana yang 

besar untuk kegiatan operasionalnya, sehingga dana yang dimiliki 

perusahaan akan ikut menurun atau dengan kata lain profitabilitas 

perusahaan menurun. Meskipun ukuran perusahaan yang besar 

memerlukan dana yang besar juga, namun selaras dengan teori diatas 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar menyebabkan 

perusahaan lebih gampang dalam memperoleh pinjaman maka dapat 
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disimpulkan perusahaan yang lebih besar akan dapat menjalankan 

kegiatan operasionalnya dari pinjaman tersebut sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding dengan 

perusahaan kecil. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya terdapat hubungan yang searah antara ukuran perusahaan 

dengan profitabilitas, semakin tinggi ukuran perusahaan maka dapat 

dikatakan  profitabilitas perusahaan juga semakin meningkat sehingga 

terdapat hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan 

meningkatnya profitabilitas.  

5. Kurs terhadap profitabilitas di perusahaan asuransi umum 

syariah di Indonesia 

Kurs atau nilai tukar adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat 

ditukar terhadap satu atau unit mata uang lain. Sebagai perusahaan 

yang salah satu sumber pendapatannya dari investasi, tentu kurs sangat 

berpengaruh terhadap hasil dari investasi yang diperoleh perusahaan. 

Selain itu besarnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS merupakan 

salah satu pertimbangan bagi investor asing apakah perusahaan 

tersebut layak atau tidak untuk ditanamkan modalnya oleh perusahaan 

asing. 

Nilai tukar terhadap mata uang asing adalah proses valuta asing. 

Kenaikan harga valuta asing atau biasa disebut depresiasi atas mata 

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 

diperdagankan sekaligus terhadap besarnya investasi. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 

dengan nilai t hitung > t tabel  sebesar -2,428 yang artinya kurs 

berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan asuransi syariah Indonesia.  Nilai negatif diatas 
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menandakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang tidak searah 

terhadap meningkatnya nilai profitabilitas, dengan menurunnya nilai 

valuta asing akan menyebabkan investasi lebih banyak dalam 

mendapatkan keuntungan.  

Hasil penelitian diatas tidak sesuai  dengan hipotesis pertama (H7 

ditolak) yang menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang positif 

terhadap profitabilitas perusahaan, karena pada kenyataannya kurs 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Asuransi 

syariah tentu erat kaitannya dengan investasi, setiap investasi pasti 

mengharapkan return yang lebih besar terhadap investasinya sehingga 

dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Fuadi (2009) 

menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap return saham, yang artinya apabila kurs meningkat 

maka laba perusahaan akan menurun sehingga ekspektasi pemodal 

menurun yang mengakibatkan harga saham juga akan menurun. Selain 

itu penelitian diperkuat oleh Hardiningsih (dalam Fuadi, 2009) yang 

menyatakan bahwa pengaruh negatifnya kurs terhadap nilai dollar 

adalah karena terjadinya depresiasi atau apresiasi nilai tukar.  akan 

tetapi hasil riset yang dilakukan oleh Mudji (dalam Fuadi, 2009) yang 

menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap return 

saham dikarenakan perbedaan sampel yang diuji. Selain itu putri 

(2015) yang menyatakan bahwa kurs sendiri tidak memiliki pengaruh 

dan tidak signifikan terhadap naik atau turunnya harga saham, yang 

artinya naik atau turunnya kurs juga tidak mempengaruhi akan laba 

yang dihasilkan dari investasi perusahaan. Alasan mengapa perusahaan 

tidak terkena dampak nilai tukar yang terjadi adalah karena perusahaan 

tersebut mamiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan 

keuangannya sehingga kepercayaan investor tetap terjaga dan dan 

tidak menurun ketika terjadi goncangan terhadap nilai tukar. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwasannya naik atau turunnya nilai kurs 

tidak akan berpengaruh selama perusahaan tersebut mampu untuk 
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menjaga kemampuannya dalam mengelola keuangan. Namun kembali 

lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua perusahaan mampu untuk 

terus mempertahankan kemampuan dalam mengelola keuangannya 

dengan baik, kemungkinan perusahaan yang belum terlalu stabil atau 

bahkan sangat berhubungan dengan ekspor/impor ataupun investasi 

asing tentu akan sangat merasakan dampak yang di sebabkan oleh naik 

atau turunnya nilai kurs itu sendiri sehingga dampak dari naik atau 

turunnya kurs akan sangat terasa dan berdampak pada profitabilitas 

perusahaan.  

 

 


