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Abstrak 

Profitabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas manajemen 

penggunaan dana perusahaan untuk menghasilkan laba dengan harapan 

perusahaan akan tetap stabil dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Besar atau kecilnya profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor apa yang paling determinan dalam mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan asuransi syariah. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis faktor yang kemudian dilanjutkan dengan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

lima variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi umum 

syariah. Profitabilitas perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor internal yang 

terdiri dari premi, klaim, leverage, dan ukuran perusahaan dibanding faktor 

eksternal perusahaan berupa kurs. Premi, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

secara positif terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan klaim, leverage dan 

kurs berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum 

syariah. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, Asuransi syariah, Determinan 

 

Abstract 

Profitability is used to find out about the effectiveness of fund management of a 

company to generate profit, expecting that the company remains stable dan 

profitable. Whether profitability is high or low is influenced by various factors, 

either external or internal ones. This study aimed to find out about the most 

determinant factors that affect the profitability of general Islamic insurance 

company. The sampling technique was purposive sampling. In addition, this study 

used factor analysis, followed by multiple linear regression analysis. The results 

showed that there were five variables that influenced the profitability of general 

Islamic insurance company. In fact, internal factors had more dominant effect, 

namely premi, claim, leverage, and company size, compared to external factor i.e. 

currency. Premi and company size had positive effect on the profitability of 

company, while claim, leverage and currency had ngative effect on the 

profitability of general Islamic insurance company. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan perekonomian saat ini membuat lembaga keuangan 

memiliki peran yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat baik 

lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Hadirnya lembaga keuangan 

syariah diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang ada khususnya 

dalam kegiatan perekonomian dengan menggunakan prinsip syariah. Lembaga 

keuangan syariah merupakan lembaga yang menggunakan sistem keuangan 

syariah dimana menggunakan prinsip islam dan dasar hukum islam sebagai 

pedomannya. Seiring berjalannya waktu saat ini lembaga keuangan syariah 

semakin berkembang dimana minat masyarakat pada lembaga keuangan syaiah 

saat ini mulai meningkat salah satunya adalah Asuransi Syariah. Asuransi syariah 

adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang 

atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan 

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai 

dengan syari’ah.  

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sendiri diawali pada tahun 

1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia yang berdiri pada tanggal 

24 februari 1994 yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim (Rosidah, 

2013). Terdapat dua jenis asuransi dalam asuransi syariah, yakni asuransi umum 

syariah dan asuransi jiwa syariah, dimana asuransi umum syariah merupakan 

perlindungan terhadap kerugian ekonomi yang disebabkan kerusakan ataupun 

kehilangan sedangkan asuransi jiwa syariah sendiri merupakan perlindungan 

terhadap nilai ekonomi manusia. Dalam perkembangannya asuransi syariah 

sendiri saat ini masih dapat dikatakan kecil dibandingkan asuransi konvensional. 

Selain itu untuk asuransi umum syariah perkembangannya masih sangat lemah 

dibandingkan dengan asuransi jiwa syariah.  

Meskipun asuransi syariah saat ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat, 

namun tidak sedikit masyarakat yang masih awam dengan dunia asuransi dan 

khawatir akan praktik riba dalam asuransi, oleh karena itu asuransi syariah hadir 

sebagai lembaga yang selain bertujuan untuk tolong menolong asuransi syariah 

juga berdiri untuk mendapatkan profit dengan jaminan tidak adanya unsur riba 
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dalam transaksi. Pada tahun 2008-2012 Indonesia dikategorikan sebagai Negara 

yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 19,3% dan tingkat 

prosentase rata-rata kontribusi premi terhadap PDB masih sangat rendah yakni 

sebesar 1,8%. Angka tersebut menunjukan bahwa meskipun pertumbuhan premi 

cukup signifikan tetapi belum memberikan kontribusi yang cukup maksimal bagi 

perkembangan ekonomi (Rahim, 2014), maka dari itu harus dapat dilihat hal apa 

saja yang akan mempengaruhi profitabilitas dalam sisi internal maupun eksternal 

sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan asuransi khususnya 

asuransi syariah.  

Setiap perusahaan pasti dituntut untuk mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, untuk mengetahui peningkatan tersebut dapat dilihat dari profitabilitas 

yang dicapai oleh perusahaan tersebut selama periode tertentu. Profitabilitas 

digunakan untuk mengetahui efektivitas manajemen penggunaan dana perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan harapan perusahaan akan tetap stabil dan 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas sendiri tentunya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan secara mendalam hubungan 

antara faktor internal  maupun eksternal dengan pertumbuhan profitabilitas pada 

perusahaan asuransi syariah khususnya asuransi umum syariah yang 

perkembangannya masih sangat kecil sehingga dapat bersaing dengan asuransi 

jiwa syariah maupun asuransi konvensional lainnya.  Sebagai pertimbangan untuk 

melihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

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

eksternal. Faktor internal yang terdiri dari variabel premi, klaim, risk based 

capital (RBC), leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor eksternal 

terdiri dari kurs, inflasi, laju pertumbuhan PDB dan index pembangunan manusia. 

Dengan ditelitinya kedua faktor diatas akan dapat dilihat faktor mana saja yang 

harus ditingkatkan untuk memaksimalkan perolehan laba perusahaan sehingga 

perusahaan akan terus tumbuh dan dapat bersaing dengan perusahaan lain.  
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KERANGKA TEORI 

A. 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 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.  

Asuransi syariah terbagi kedalam dua macam, yakni asuransi jiwa 

syariah dan asuransi umum syariah dengan sistem pengelolaan dananya 

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.  

B. 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, Sujana, & Sinarwati, 2017). Premi merupakan  salah 
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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). 

C. 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. 

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.  

D. 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. 

Ketentuan yang ditetapkan bagi rasio solvabilitas adalah 120%. Semakin 
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tinggi tingkat RBC sebuah perusahaan maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan asuransi tersebut semakin baik dan sehat.  

E. 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. Leverage berkaitan dengan suatu kondisi yang baik 

dimana biaya yang stabil dan mengarah kepada sebagian besar tingkat 

keuntungan (Tanjung, 2017). Namun meskipun ditaksir akan mengalami 

keuntungan, penggunaan leverage memiliki kelemahan, yakni dengan 

digunakannya 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. 

F. Ukuran Perusahaan 

Banyak anggapan di masyarakat bahwa perusahaan yang besar 

berarti perusahaan tersebut telah sukses dalam menghasilkan keuntungan. 

Namun ukuran perusahaan bukan jaminan bahwa perusahaan memiliki 

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

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.  

Namun disamping hal diatas, keuntungan yang akan diperoleh dari 

perusahaan yang lebih besar adalah perusahaan 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 
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memiliki profitabilitas yang lebih besar sehingga kemungkinan untuk 

memenangkan persaingan dan bertahan dalam industri akan lebih besar. 

G. 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 menyeluruh serta 

mampu mengguncangkan tatanan stabilitas politik suatu Negara (Fahmi, 

2014). 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. 

H. Nilai Tukar (Kurs) 

Kurs atau nilai tukar adalah jumlah mata uang tertentu yang dapat 

ditukar terhadap satu unit mata uang lain. 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 

diperdagangkan sekaligus terhadap besarnya investasi, hal ini juga tentu 

sangat erat kaitannya dengan asuransi syariah yang salah satu sumber 

pendapatannya adalah dari investasi sehingga naik turunnya nilai tukar 

akan sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh.  

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 
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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. 

I. 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. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik, maka 

daya beli masyarakat akan meningkat juga sehingga hal ini menjadi 

kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan maupun 

labanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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 sehingga akan berpengaruh terhadap laba 

perusahaan 

J. Indeks Pembangunan Manusia 

 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. 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 
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salah satunya dengan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga jumlah 

tenaga kerja dan produksi akan barang dan jasa akan meningkat.  

K. Pertumbuhan Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan 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). Maka dari itu untuk mengukur tingkat 

keuntungan suatu perusahaan, diperlukan rasio profitabilitas atau 

rentabilitas untuk menghitungnya (Kasmir, 2012). Profitabilitas 

seharusnya menjadi faktor yang harus mendapat perhatian penting karena 

untuk melangsungkan kehidupannya perusahaan harus berada dalam 

keadaan yang menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan 

(profit) maka perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar 

(Kartika, 2014). 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk megetahui pengaruh atau hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 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. 

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). 
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Sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan dan 

kriteria tertentu. 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 pada asuransi umum syariah.  

PEMBAHASAN  

A. 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 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 
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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 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 
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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.  

B. 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 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 
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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) 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 



14 
 

(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. 

C. 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 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 
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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 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 
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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 

terhadap berkembangnya profitabilitas perusahaan asuransi syariah di 

Indonesia. 

D. 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.  
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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.  

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 
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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 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.  

E. 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 
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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 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 
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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 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.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai faktor 

determinan yang mempengaruhi profitabilitas di perusahaan asuransi syariah, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat 4 variabel dari faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas asuransi syariah, yakni premi, klaim, leverage dan ukuran 

perusahaan. Sedangkan dari faktor eksternal hanya variabel kurs yang 

mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas perusahaan asuransi syariah, 

sehingga faktor internal lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan 

profitabilitas asuransi umum syariah.  

2. Premi dan ukuran perusahaan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas 

asuransi umum syariah secara positif, hal ini berarti apabila perusahaan 

meningkatkan premi dan ukuran perusahaannya maka profitabilitas 

perusahaan juga akan ikut meningkat dan begitu sebaliknya. Sedangkan 

klaim, leverage dan kurs mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi 

syariah secara negatif, hal ini berarti profitabilitas dikatakan meningkat 

apabila klaim, leverage dan kurs mengalami penurunan.  
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