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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

1.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah

perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Metode pengambilan sampel pada

penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu cara

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu

(Sanusi, 2011:95). Di dalam penelitian ini populasinya adalah semua perusahaan

asuransi syariah baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang terdaftar di

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang memiliki laporan keuangan

yang lengkap periode 2013-2015. Perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi

umum syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

berjumlah 42 (empat puluh dua) perusahaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2009:116). Metode pemilihan sampel dalam

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2009: 122).

Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini:

1. Asuransi jiwa syariah yang diambil sebagai sampel adalah asuransi jiwa

maupun asuransi umum yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah

Indonesia (AASI).

2. Laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut adalah
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laporan keuangan yang dipublikasikan, yaitu laporan keuangan tahun

2013-2015.

3. Data dalam laporan keuangan tersebut memiliki data normal pada tahun

amatan dan Perusahaan asuransi syariah yang mengalami surplus

underwriting dana tabarru’ pada laporan surplus (defisit) underwriting dana

tabarru’ periode 2013-2015.

Berdasarkan metode teknik sampling tersebut di atas, maka sampel yang

diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi

umum syariah yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)

yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2013 – 2015 sebanyak 12 (dua

belas) perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Asuransi Syariah Yang Menjadi Sampel Penelitian

Tahun 2013-2015

NO NAMA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

1 PT Asuransi Takaful Keluarga
2 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejatera (Bringin Life)
3 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (Car)
4 PT Asuransi Jiwa Marine Life Insurance Indo
5 PT Asuransi Jiwa Axa Mandiri Financial Services
6 PT Panin Life
7 PT Asuransi Staco Mandiri
8 PT Ajb Bumiputera 1912
9 PT Asuransi Manulife Indonesia
10 PT Prudential Life Asurance
11 PT Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967
12 PT Asuransi Bangun Askrida

Sumber: Dewan Asuransi Syariah
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3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh  dari  laporan keuangan  Asuransi Jiwa Syariah. Data kuantitatif time

series berupa angka-angka yang berisi data pendapatan premi, hasil investasi,

klaim, dan underwriting. Data   kuantitatif yang diperlukan merupakan data

sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah di

Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahun 2013-2015.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder

diperoleh dari laporan pendapatan premi, hasil investasi, klaim,  dan

underwriting. Data laporan keuangan Perusahaan Asuransi Syariah tersebut

diperoleh dari masing-masing situs resmi perusahaan melalui internet.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah mengidentifikasi konstruk-konstruk serta hubungan-

hubungannya dengan proposisi dan teori. Konstruk atau konsep adalah abstraksi

dari fenomena yang sifatnya masih abstrak (kabur) sehingga belum dapat diukur.

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh

variabel lain, sedangkan variabel bebas (independent variable) adalah

variabel yang mempengaruhi variabel lain.

Sesuia dengan judul yang digunakan yaitu “pengaruh pendapatan premi,

hasil investasi, klaim, dan underwriting terhadap cadangan dana tabarru’ pada

perusahaan asuransi syariah di Indonesia”, maka terdapat lima variabel yang

digunakan dalam penelitian ini. Variable tersebut antara lain :
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Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

no Variable Defenisi/ pengertian Sumber Data Ukuran Skala
1 Pendapatan

Premi
sebagai jumlah total dana
yang dibayarkan oleh
peserta asuransi kepada
entitaas pengelola setelah
dikurangi biaya
administrasi dan
operasional. Pendapatan
premi yang didapatkan
tersebut dikumpulkan ke
dalam rekening tabarru’
untuk dikelola oleh
perusahaan. Selain
pendapatan premi, dana
tabarru’ juga bersumber
dari hasil investasi dan
akumulasi cadangan
surplus underwriting dana
tabarru’ yang
didistribusikan kembali ke
dana tabarru’.

Diambil dari
laporan keuangan
tahunan
perusahaan
asuransi syariah
Indonesia bagian
Surplus/defisit
underwriting
dana tabarru
yang
dipublikasikan
web masing-
masing
perusahaan

Jumlah
pendapatan

Ratio

2 Hasil Investasi kumpulan bentuk
investasi yang terpadu
untuk tujuan
mendapatkan keuntungan
investasi. Tujuan utama
dari pembentukan suatu
portofolio adalah tidak
lain untuk mendapatkan
hasil yang optimal
dengan resiko yang
minimal. Hasil investasi
tersebut diperoleh dari
penanaman modal
dengan melakukan
diversifikasi portofolio
untuk mendapatkan
perolehan bagi hasil yang
optimum.

Diambil dari
laporan keuangan
tahunan
perusahaan
asuransi syariah
Indonesia bagian
Surplus/defisit
underwriting
dana tabarru
yang
dipublikasikan
web masing-
masing
perusahaan

Pendapatan
investasi

Ratio

3 Klaim hak peserta asuransi yang
wajib diberikan oleh
perusahaan asuransi
berdasarkan perjanjian
atau kesepakatan dalam
akad. Oleh karena itu,

Diambil dari
laporan keuangan
tahunan
perusahaan
asuransi syariah
Indonesia bagian

Jumlah
beban
asuransi

Ratio
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penting  bagi pengelolaan
asuransi syariah untuk
mengatasi klaim secara
efisien. Data beban klaim
diperoleh dari Laporan
Surplus (Defisit)
Underwriting Dana
Tabarru’.

Surplus/defisit
underwriting
dana tabarru
yang
dipublikasikan
web masing-
masing
perusahaan

4 Underwriting proses dimana pengelola
asuransi syariah
mempertimbangkan dan
menentukan apakah akan
menerima partisipasi
ganti rugi yang dibuat
pemohon dan
menentukan syarat-syarat
yang akan ditentukan.
Laporan Surplus (Defisit)
Underwriting Dana
Tabarru’.

Diambil dari
laporan keuangan
tahunan
perusahaan
asuransi syariah
Indonesia bagian
Surplus/defisit
underwriting
dana tabarru
yang
dipublikasikan
web masing-
masing
perusahaan

Surplus/defi
sit
underwritin
g dana
tabarru

Ratio

5 Cadangan
dana tabarru

cadangan yang dibentuk
dari surplus underwriting
yang tidak dibagikan
kepada peserta dan
entitas pengelola.
Cadangan dana tabarru’
diakui pada saat dibentuk
sebesar jumlah yang
dianggap mencerminkan
kehati-hatian (deemed
prudent) agar mencapai
tujuan pembentukannya
yang bersumber dari
surplus underwriting
dana tabarru’

Diambil dari
laporan keuangan
tahunan
perusahaan
asuransi syariah
Indonesia bagian
Surplus/defisit
underwriting
dana tabarru
yang
dipublikasikan
web masing-
masing
perusahaan

Total
surplus
underwritin
g – (surplus
yang
didistribusik
an ke
peserta dan
pengelola)

Ratio

3.5 Analisis Data

Uji analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear

berganda. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas

(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas

akan mempengaruhi variabel terikat.
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3.6 Uji Asumsi Klasik

Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk

menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi

klasik yang   mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi normalitas data, multikolinearitas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi lebih valid untuk jumlah sampel

kecil. Dimana  Y didistribusikan secara  normal terhadap nilai X. Agar dapat

melihat normalitas residual maka harus dilakukan uji normalitas residual dengan

melihat normalitas residual pada grafik normal probabiliy plot. Jika data

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal berarti

residual tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2011:112). Untuk menentukan

normal tidaknya suatu data maka juga dapat dilihat nilai Sig. Dibagian

Kolmogorov – Smirnov a dalam tabel Test of Normality. Apabila signifikansi uji

Kolmogorov – Smirnov a Sig. > 0,05 menunjukkan data   terdistribusi normal.

Sebaliknya jika angka signifikansi uji Kolmogorov – Smirnov a Sig. < 0,05

menunjukkan data tidak berdistribusi normal ( Sarjono,  2011:53).

3.6.2 Multikolinearitas

Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pendeteksian
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terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance

Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Untuk melihat ada atau

tidaknya  multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan

lawannya variance inflation factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai

Tolerance > 0.01, maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:92).

3.6.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat

dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (Sanusi, 2011:136).

1. Jika d < dL, maka terjadi autokorelasi positif.

2. Jika d > dL, maka terjadi autokorelasi negatif.

3. Jika dU < d < 4 – dU, maka tidak terjadi autokorelasi.

4. Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL, maka pengujian tidak

meyakinkan.

3.6.4 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau  tidak

terjadi Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat

pada grafik scatterplot (Ghozali, 2011:105).

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)
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mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka  0 pada  sumbu Y, maka  tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

Adapun model persamaan dari penelitian ini sebagai berikut.

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e

Dimana : Y = Cadangan Dana Tabarru’

X1 = Pendapatan Premi

X2 = Hasil Investasi

X3 = Klaim

X4 = Underwriting

a    = konstanta

b1 b2b3 b4 = koefision regresi

e = variabel pengganggu

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikasi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan

untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing- masing  variabel

bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). Berkaitan dengan hal ini, uji

signifikansi secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji t

dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel independen (X) secara

individual berpengaruh terhadap variabel independen (Y). Uji t dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Membuat rumusan hipotesis

a. Variabel pendapatan premi berpengaruh positif terhadap

cadangan dana tabarru’ asuransi syariah di Indonesia.

H0 = b1, berarti X1 tidak berpengaruh positif terhadap Y.

H1 = b1, berarti X1 berpengaruh positif terhadap Y.

b. Variabel hasil investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan dana

tabarru’ asuransi syariah di Indonesia.

H0 = b2, berarti X2 tidak berpengaruh positif terhadap Y.

H2 = b2, berarti X2 berpengaruh positif terhadap Y.

c. Variabel klaim berpengaruh positif terhadap cadangan dana tabarru’

asuransi syariah di Indonesia.

H0 = b3, berarti X3 tidak berpengaruh positif terhadap Y.

H3 = b3, berarti X3 berpengaruh positif terhadap Y.

d. Variabel underwriting berpengaruh  positif terhadap  cadangan dana

tabarru’ asuransi syariah di Indonesia.

H0 = b4, berarti X4 tidak berpengaruh positif terhadap Y.

H4 = b4, berarti X4 berpengaruh positif terhadap Y.

2. Tentukan tingkat signifikan dengan α = 5%.

3. Analisis uji t dengan rumus:

Thitung = Koefisien regresi

(bi) Standar Deviasi (sbi)

Untuk menentukan nilai t tabel harus ditentukan tingkat kepercayaan   (1-α)

dan derajat kebebasan   df=   (n-k) agar   dapat ditentukan nilai kritisnya.
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4. Menentukan thitung dan ttabel

5. Jika thitung > ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti ada

pengaruh yang signifikan antara masing-masing  variabel independen

terhadap variabel dependen. Jika thitung < ttabel, maka H1 ditolak dan H0

diterima, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel indpenden (X)

secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Y). Uji

keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama (uji F) dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut.

1. Membuat rumusan hipotesis

H0 = b1, b2, b3, b4, berarti X1, X2, X3, X4 secara bersama- sama tidak

berpengaruh signifikan terhadap Y.

H6 = b1, b2, b3, b4, berarti X1, X2, X3, X4 secara bersama- sama

berpengaruh signifikan terhadap Y.

2. Tentukan tingkat signifikansi dengan α = 5%

3. Membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel, rumusnya adalah:

df1 = k -1

df2 = n – k

Dimana :

k : adalah jumlah variabel (bebas + terikat)

n : adalah jumlah observasi/sampel pembentuk regresi.3
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Untuk menentukan nilai Ftabel, harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-α)

dan derajat kebebasan (df) = (K-1) dan (n-k) agar dapat ditentukan nilai

kritisnya.

4. Menentukan Fhitung dan Ftabel

Jika Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti X1,

X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Jika Fhitung < Ftabel,

maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang berarti X1, X2, X3, X4 secara

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Y.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien  determinasi  (R2) adalah  koefisien korelasi  majemuk yang

mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat Y dengan semua variabel

bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. R2

menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh

variabel bebas (X).

Persamaan regresi linear berganda semakin   baik apabila R2

semakin besar mendekati 1 dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan

peningkatan jumlah variabel bebas. R2 dihitung dengan rumus berikut:

R2 =


