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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup penuh dengan risiko terduga maupun tidak terduga, karena 

risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang 

misalnya kematian, sakit, atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia 

bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, 

kerusakan atau kehilangan dan risiko lainnya. Oleh karena itu setiap risiko 

yang akan dihadapi harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan 

kerugian yang lebih besar lagi.
1
 

 Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini 

memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti 

mengingatkan kita akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat 

termasuk dunia usaha, risiko untuk mengalami ketidakberuntungan seperti ini 

selalu ada. Oleh karena itu sebagai manusia hendaknya kita bertanggung 

jawab untuk meminimalisir segala risiko yang ada. Dalam rangka mengatasi 

kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita 

kenal sebagai asuransi.
2
 

Perkembangan usaha peransuransian mengikuti perkembangan 

ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, makin 
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mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula 

perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan 

masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga 

meningkat. Dengan demikian, usaha peransuransian juga berkembang. Kini 

banyak sekali asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi 

asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial yang diatur dalam 

berbagai undang-undang. 
3
 

Konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki sifat dan 

karakteristik berbeda. Sebab, dasar-dasar asuransi syariah adalah syari’at 

Islam yang diimplementasikan dikalangan masyarakat muslim, yang 

prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengombinasikan kemampuan 

dan kecakapan dengan kejujuran kerja. Jadi, kelirulah orang yang 

menganggap bahwa tidak ada bedanya antara asuransi syariah dan asuransi 

konvensional.
4
 Pada asuransi konvensional, kita mengenal sistem transfer risk 

yang berarti terjadinya transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. 

Kedua sistem tersebut menjadi perbedaan dasar dari asuransi syariah dengan 

asuransi konvensional.  

Asuransi syariah baik yang life insurance (jiwa) maupun general 

insurance (kerugian) telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan oleh para 

ulama yaitu bersih dari adanya “maghrib” (maysir, gharar, dan riba). Hal ini 

dapat dilihat dalam sistem operasional yang dilakukan, dimana dalam 

                                                           
3
 Dicki Hartanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Konsep Umum dan Syariah, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 58 

4
 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Life and General, (Jakarta: Gema Insani, 

2004), h. 394 



3 

 

mekanisme pengelolaan dananya dapat memisahkan antara rekening dana 

peserta dengan rekening tabarru’. Tujuan dari pemisahan ini untuk 

menghindarkan adanya pencampuran dana. Sehingga asuransi syariah (life 

insurance) dapat terhindar dari gharar dan maysir. Adapun masalah riba baik 

dalam praktik kerugian maupun jiwa dapat dieliminir dengan menggunakan 

instrumen syariah sebagai pengganti sistem riba, misalnya mudharabah, 

wadiah, wakalah, dan sebagainya. 

Sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah (5): 2: 

                                    

     

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa   dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus senantiasa saling tolong 

menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa serta melarang berbuat dosa 

atau keburukan. Dalam hal ini peserta asuransi diharapkan saling tolong 

menolong dengan mengeluarkan dana tabarru’ yang kemudian akan dikelola 

oleh perusahaan dan diberikan kepada peserta yang mengalami musibah atau 

kecelakaan sesuai akad perjanjian.  

Asuransi syari’ah juga merupakan salah satu instrumen lembaga 

keuangan syari’ah yang memfokuskan usahanya  pada penyediaan produk 

pertanggungan atau penjaminan resiko (asuransi) dengan cara 

bagihasil (mudharabah) atau profit and loss sharing. Secara umum asuransi 
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syariah dengan konvensional itu sama terutama dalam hal ihwal administrasi 

dan sistem pelaporannya, tetapi yang membedakan dengan asuransi syariah 

adalah tata cara dan operasinya harus berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Pada 

asuransi syariah setiap peserta dari awal bermaksud saling menolong dan 

saling melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai 

iuran kebajikan yang disebut tabarru’
5
. Asuransi syari’ah berupaya 

mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari Al-Quran dan 

Sunnah agar dapat dijabarkan dalam kehidupan secara praktis. 

Kegiatan usaha dari asuransi syariah yaitu memberikan perlindungan 

melalui dana yang bersumber dari pada premi asuransi dari masyarakat dan 

diinvestasikan pada sektor yang produktif dan aman dengan berlandaskan 

prinsip syariah. Dana yang terkumpul dari perusahaan asuransi tersebut 

merupakan amanah dari nasabah yang harus tersedia pada saat dibutuhkan dan 

dijamin kehalalannya ketika diinvestasikan. Ketentuan ini perlu diperhatikan, 

karena asuransi konvensional dalam menempatkan dananya tanpa 

memperhatikan halal haram.
6
 Maka agar tetap dapat dipercaya oleh nasabah 

perusahaan asuransi harus memiliki kinerja keuangan yang bagus dan laporan 

keuangan yang dinyatakan wajar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan 

atau laba yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri.  

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian 

keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip 
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mudharabah (bagi hasil). Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik 

modal dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai menjalankan modal. 

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para 

peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.
7
 

Profit pada asuransi jiwa syariah sangat tergantung pada investasi, 

yaitu yang dibenarkan oleh Islam. Besarnya bagi hasil tergantung pada 

perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan maka 

semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta. 

Dari laporan keuangan, para pemangku kepentingan bisa mengetahui 

bagaimana kinerja lembaga yang bersangkutan pada periode yang dinilai dan 

bagaimana pertumbuhannya pada periode pembanding sebelumnya. Penilaian 

terhadap kinerja suatu perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya.  Cash Ratio (CR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi liabilitas jangka pendek dengan kas yang tersedia.
8
 Semakin tinggi 

Cash Ratio menunjukkan persediaan jumlah uang tunai semakin besar 

sehingga pembayaran kewajiban segera dibayar tidak mengalami kesulitan. 

Cash Ratio yang terlalu tinggi juga akan mengurangi potensi mendapatkan 

profit yang lebih tinggi, karena uang tunai tersebut tidak berputar namun 

mengendap pada kas. Dalam perusahaan, Cash Ratio harus berada pada 
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tingkat yang tepat, sehingga mempunyai kinerja yang baik untuk membayar 

kewajiban jangka pendek maupun untuk mempertinggi profit.
9
 

Rasio keuangan lainnya yang digunakan yaitu Debt to Assets Ratio 

(DAR). Debt to Assets Ratio menunjukkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya dengan mengukur 

persentase besarnya dana yang berasal dari hutang.
10

 Semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi 

pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Suatu 

perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan 

kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. 
11

 

Return On Assets termasuk salah satu rasio profitabilitas. Profitabilitas 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam memperoleh laba.
12

 

ROA merupakan ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengukur besarnya return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang 

ditanamkan dalam bentuk aset. Makin besar ROA, makin besar juga tingkat 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan makin baik posisi perusahaan 

tersebut dari pemakaian aset. Rendahnya pertumbuhan laba pada suatu 

perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan juga rendah.  
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Grafik 1.1 

Grafik ROA pada Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2011-2016 

 

 
Sumber:  Dari Masing-masing Laporan Keuangan Asuransi Jiwa Syariah (Data Diolah 

Penulis) 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa ROA pada tiap asuransi 

selalu mengalami fluktuasi. Namun sebagian besar rata-rata ROA yang 

dimiliki perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kinerja 

perusahaan juga menurun. Salah satunya terlihat pada PT AXA Financial-Unit 

Syariah dengan ROA selalu menurun tiap tahun. Pada tahun 2011 memiliki 

ROA sebesar 0,35% dan 2016 sebesar 0,08% atau mengalami penurunan 

sebesar 0.27% untuk 5 tahun berikutnya dari tahun awal.  Penurunan rasio 

yang berturut-turut ini perlu diwaspadai dan diperlukan pengambilan 

keputusan yang tepat agar perusahaan tidak terperosok lebih jauh kedalam 

keadaan yang tidak diharapkan. Hal ini karena perusahaan lebih sering 

mengalami penurunan laba operasi bersih yang lebih besar daripada 

penurunan total aktiva.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

AXA Financial 0.35 0.22 0.14 0.12 0.1 0.08

AIA Financial 0.02 0.12 0.07 0.07 0.06 0.06

Prudential 0.05 0.15 0.13 0.42 0.34 0.24

Manulife 0.12 0.16 0.24 0.22 0.21 0.12

SinarMas 0.14 0.14 0.18 0.17 0.17 0.17

AXA Mandiri 0.4 0.5 0.58 0.52 0.32 0.36

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

P
er

se
n

ta
se

 
Return on Assets (ROA) 



8 

 

 Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.
13

 Selain itu ada pula rasio 

yang berpengaruh terhadap perusahaan asuransi lainnya seperti rasio beban 

klaim, rasio underwriting, rasio beban komisi, dan rasio biaya manajemen. 

Namun variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas karena kedua rasio ini berpengaruh terhadap 

profitabilitas jika dilihat dari segi utang lancar dan utang jangka panjangnya, 

sehingga peneliti tertarik memilih Cash Ratio, Debt to Assets Ratio dan Return 

on Assets sebagai variabel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH CASH RATIO DAN DEBT TO ASSETS 

RATIO TERHADAP RETURN ON ASSETS PADA PERUSAHAAN 

ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA (Yang Terdaftar Pada 

Otoritas Jasa Keuangan Periode 2011-2016).” 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka 

penulis membatasi permasalahan tersebut pada pengaruh Cash Ratio (CR) dan 

Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap Return on Assets (ROA) pada 

perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2011-2016. 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas maka rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Cash Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) 

pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2011-2016? 

2. Apakah Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh terhadap Return on 

Assets (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 

2011-2016? 

3. Apakah Cash Ratio (CR) dan Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh 

terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah 

di Indonesia periode 2011-2016? 

4. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam dari hubungan Cash Ratio dan Debt 

to Assets Ratio terhadap Return on Assets pada perusahaan asuransi jiwa 

syariah di Indonesia periode 2011-2016? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Cash Ratio (CR) terhadap Return on 

Assets (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia 

periode 2011-2016. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap 

Return on Assets (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah di 

Indonesia periode 2011-2016. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh Cash Ratio (CR) dan Debt to Assets Ratio 

(DAR) berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan 

asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2011-2016. 

d. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam dari hubungan Cash Ratio 

dan Debt to Assets Ratio terhadap Return on Assets pada perusahaan 

asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2011-2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

tentang Cash Ratio (CR) dan Debt to Assets Ratio (DAR) dan 

pemahaman tentang Return on Assets (ROA). Serta memperluas 

wawasan dan pengetahuan dalam bidang keuangan. 

2) Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dengan mata kuliah 

Ekonomi Syariah dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah 

(SE). 

b. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian dan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan keuangan. 

c. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang 

bermanfaat bagi pengelolaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. 
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E. Model Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 

yang terdiri dari Cash Ratio (CR) dan Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap 

Return on Assets (ROA) pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia 

periode 2011-2016. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yang mana variabel 

independen (X1) adalah Cash Ratio (CR) dan variabel independen (X2) adalah 

Debt to Assets Ratio (DAR) dan satu variabel dependen (Y) adalah Return on 

Assets (ROA). Untuk mencari hubungan dan secara bersama-sama terhadap Y 

menggunakan regresi data panel. 

Adapun kerangka konsep penelitian pada penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.1 

Kerangka Penelitian 

 
 

Sumber: Diolah Penulis 

 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak 

menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, dan penafsiran 

CR (X1) 
 

DAR (X2) 

ROA (Y) 

H1 

H2 

H3 
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terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.
14

 Peneliti memilih 

perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia atas dasar bahwa perusahaan 

asuransi jiwa syariah memiliki aset yang lebih besar jika dibandingkan 

perusahaan asuransi lain seperti asuransi umum dan perusahaan reasuransi. 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diawal tahun 2016 

asetnya tercatat sejumlah Rp 28,9 triliun, dengan rincian asuransi jiwa 

memiliki aset Rp 23,6 triliun serta asuransi umum dan reasuransi Rp 5,3 

triliun.
15

 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada perusahaan 

asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di situs www.ojk.go.id. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah asuransi jiwa syariah di Indonesia, 

sedangkan objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan asuransi jiwa 

syariah di Indonesia periode 2011-2016. 

4. Populasi  

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara 

keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
16
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Populasi yang digunakan adalah seluruh laporan keuangan tahunan 

asuransi jiwa unit syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang 

berjumlah 19 asuransi jiwa syariah. 

5. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu dengan teknik 

menghubungkan atau melakukan pengumpulan data atas dasar strategi 

kecakapan atau pertimbangan pribadi semata.
17

 Sampel yang digunakan 

penulis yaitu 6 laporan keuangan tahunan  asuransi jiwa syariah di 

Indonesia yang terdaftar di OJK selama periode 2011-2016 yaitu asuransi 

AXA Financial-Unit Syariah, asuransi AIA Financial-Unit Syariah, 

asuransi Prudential Indonesia-Unit Syariah, asuransi Manulife Indonesia-

Unit Syariah, asuransi SinarMas-Unit Syariah, dan asuransi AXA Mandiri-

Unit Syariah. 

6. Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, 

dokumen, artikel, jurnal, dan website yang relevan dengan masalah 

yang akan diteliti.  

 

 

7. Operasional Variabel 
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Dalam penelitian ini variabel yang digunakan peneliti yaitu: 

a. Variabel bebas (independent variable), merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. 

Variabel bebas dinyatakan dengan X, dalam penelitian Cash Ratio 

(CR) sebagai X1 dan Debt to Assets Ratio (DAR) sebagai variabel X2.  

b. Variabel terikat (dependent variable), merupakan variabel utama yang 

manjadi faktor yang berlaku dalam variabel. Variabel terikat 

dinyatakan dengan Y.  

Tabel 1.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Definisi Skala PengukuranVariabel 

ROA 

(Return 

on Assets) 

(Werner, 2013) Rasio 

antara laba setelah pajak 

terhadap total asset. 

 

 

Rasio 

 

ROA =
                  

                
 

CR (Cash 

Ratio) 
(Kasmir, 2008) Rasio 

antara jumlah kas dan 

setara kas terhadap 

utang lancar. 

 

 

Rasio 

 

 

CR = 
                  

             
 

 

DAR 

(Debt to 

Assets 

Ratio) 

(Kasmir, 2008) Rasio 

utang untuk mengukur 

perbandingan total utang 

dengan total aktiva. 

 

Rasio 

 

DAR =
                   

                    
 

 

G. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dalam pembahasan penelitian ini dibantu oleh 

komputerisasi melalui program EViews versi 9.0. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel 
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adalah data yang berstruktur time series sekaligus cross section. Data panel 

memiliki beberapa kelebihan yaitu:
18

 

1. Dapat mengontrol heterogenitas individu dengan memberikan variabel 

spesifik. 

2. Dengan menggabungkan antara observasi runtut waktu dan seksi silang, 

informatif, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel lebih 

banyak degree of freedom dan lebih efisien. 

3. Dengan mempelajari observasi seksi silang berulang-ulang, data panel 

paling tepat untuk mempelajari dinamika perubahan. 

4. Data penel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang 

secara sederhana tidak bisa dilihat pada data seksi silang murni dan runtut 

waktu murni. 

5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. 

Dengan keunggulan tersebut maka implikasinya tidak harus dilakukan 

uji asumsi klasik pada model data panel. Uji asumsi klasik hanya wajib 

dipenuhi apabila hasil pemilihan model yang terpilih pada langkah 

sebelumnya adalah model common effect dan fixed effect dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Sedangkan General 

Least Square (GLS) yang digunakan oleh model random effect, asumsi klasik 

tidak diperlukan.
19

 Hal ini karena asumsi GLS lebih efisien daripada OLS.
20

 

                                                           
18 Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, (NewYork: The McGraw-Hill Companies, 

2004, h. 637-638. 

 
19

 Estu Unggul Drajat, Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Penanaman Modal 

Asing Studi Empiris pada Negara ASEAN Tahun 2009-2013, Jurnal Ilmu Ekonomi, (Malang: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), h. 5 
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Model regresi panel dalam penelitian ini adalah: 

Yit = C + β1X1it + β2X2it + εit 

Keterangan: 

Y = Variabel Terikat 

C = Konstanta 

X1 = Cash Ratio 

X2 = Debt to Assets Ratio 

 

1. Estimasi Model Data Panel 

Metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan antara lain
21

: 

a. Common Effect atau Pooled Least Square (PLS) 

Pooled Least Square Model merupakan metode estimasi model 

regresi data panel yang paling sederhana dengan asumsi intercept dan 

koefisien slope yang konstan antar waktu dan cross section (common 

effect). Pada dasarnya model common effect sama seperti OLS dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat, tetapi data yang digunakan bukan 

data time series atau data cross section saja melainkan data panel yang 

diterapkan dalam bentuk pooled. Bentuk untuk model Ordinary Least 

Square adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + εit 

Dimana  i  = 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan t = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 Yit  = variabel dependen untuk individu ke-i dan waktu ke-t 

 Xit  = variabel independen untuk individu ke-i dan waktu ke-t 

 

 

                                                                                                                                                               
20

 James H. Stock and Mark M. Watson, Introduction to Econometrics, (United States: 

Pearson Education, 2011), Ed. 3, h. 762 

 
21

 Jonni J Manurung, dkk, Ekonometrika Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), h. 216 
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b. Metode Fixed Effect Model (FEM) 

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data 

panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya 

perbedaan intersep. Model fixed effect juga disebut covariance model 

dan variabel independennya disebut covariate. 

Persamaan pada estimasi dengan menggunakan fixed efffect 

model dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut: 

Yit = αi + βj   
 

+∑   
   iDi + εit 

Keterangan: 

Yit =  Variabel terikat untuk individu ke-i pada waktu ke-t  

   
 

 =  Variabel bebas ke-j untuk individu ke-i pada waktu ke-t 

Di  =  Variabel Boneka 

εit  =  Komponen galat untuk individu ke-i pada waktu ke-t 

α  =  Intersep 

βj  =  Parameter untuk variabel ke-j 

 

c. Metode Random Effect Model (REM) 

Pada model fixed effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (degree of freedom) sehingga akan mengurangi 

efisiensi parameter. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi random effect. Model random 

effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms) yang mungkin 

akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan.  

Model random effect dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it+εit ; εit = Ui + Vt +Wit 

Keterangan: 

Ui  = Komponen Error Cross Section 

Vt  = Komponen Error Time Series 

Wit = Komponen Error Gabungan 
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2. Tahap Analisis Data 

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk 

pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat 

dilakukan, antara lain: 

a. Uji Chow 

Uji Chow adalah teknik uji yang digunakan untuk 

membandingkan apakah model yang digunakan Pooled Least Square 

Model atau Fixed Effect Model. Uji ini juga untuk menguji stabilitas 

parameter jika data yang digunakan adalah data uraian waktu.
22

 Dalam 

pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Pooled Least Square Model (PLSM) 

Ha = Fixed Effect Model (FEM) 

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan 

membandingkan perhitungan Fstatistik dengan Ftabel. Perbandingan 

dipakai apabila Fhitung lebih besar (>) dari Ftabel atau nilai Prob lebih 

kecil (<) dari 0,05, maka H0 ditolak yang berarti model yang lebih 

tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun  sebaliknya, jika 

Fhitung lebih kecil (<) dari Ftabel atau nilai Prob lebih besar (>) dari 0,05, 

maka H0 diterima dan model yang lebih tepat digunakan adalah 

Common Effect Model. 

                                                           
22

PraptoYuwono, Pengantar Ekonometri, (Yogyakarta: ANDI. 2005), h.115 



19 

 

Perhitungan Fstatistik untuk uji Chow dapat dilakukan dengan 

rumus
23

: 

F =

           

     
    

        

 

Keterangan : 

RRSS = Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of 

 Square Residual yang diperoleh dari estimasi data 

 panel dengan model Pool Least Square/Common 

 Effect (Common Intercept) 

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum 

 of Square Residual yang diperoleh dari estimasi 

 data panel dengan metode Fixed Effect 

N         = Jumlah Data Cross Section 

T     = Jumlah Data Time Series 

K        = Jumlah Variabel (bebasa dan terikat) 

 

Sedangkan Ftabel didapat dari: 

Ftabel df = α, (N-1), (NT-N-K) 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah uji yang dilakukan untuk membandingkan 

model mana yang terbaik antara model Fixed Effect dan Random 

Effect. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di 

dalam data panel.
24

 Dalam melakukan uji Hausman, dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Menggunakan Model Random Effect 

Ha : Menggunakan Model Fixed Effect 

                                                           
23

 Badi H. Baltagi, Econometrics, (Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2008), Ed. 4, h. 

298 
24

Dedi Rosadi, Ekonometri & Analisis Runtut Waktu Terapan dengan EViews, 

(Yogyakarta: ANDI, 2012), h. 274 
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Jika nilai probability Chi Square ≥ 0,05 artinya H0 ditolak, yang 

berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. 

Jika nilai probability Chi Square < 0,05 artinya H0 diterima, yang 

berarti model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect 

Model.
25

 

3. Uji Signifikansi 

a. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen, 

yaitu bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang 

mempengaruhi Y.
26

 Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji 

t yaitu dengan pengujian, yaitu: 

H0  :  β1 = 0, artinya masing-masing variabel bebas tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel terikat. 

H0      :  β1 ≠  0, artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel terikat. 

Bila probabilitas > α 5% maka variabel bebas tidak signifikan 

atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 terima, 

Ha ditolak). Bila probabilitas < α 5% maka variabel bebas signifikan 

atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 tolak, Ha 

terima). 

                                                           
25

 Badi H. Baltagi, op. cit., h. 310 

26
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2004), h. 108 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

bebas (independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat (dependent) pada tingkat signifikan 0,05 (5%). 

Pengujian semua koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan 

dengan uji-F dengan pengujian, yaitu: 

H0  :  β1 = 0,artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel terikat. 

H0    :  β1 ≠  0, artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel terikat. 

Bila probabilitas  > α 5% maka variabel bebas tidak signifikan 

atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 terima, 

Ha ditolak). Bila probabilitas  < α 5% maka variabel bebas signifikan 

atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 tolak, Ha 

terima). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah sebuah persentase yang 

menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa 

besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. 

Nilai R
2 

mempunyai interval 0-1 (0 < R
2 

< 1) semakin besar R
2
, 

semakin baik hasil metode regresi tersebut dan semakin mendekati 0 
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maka variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan 

variabel dependennya.
27

 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima sementara sebagai 

suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan 

merupakan dasar kerja panduan dalam verifikasi.
28

  

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian 

ini dinyatakan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Cash Ratio (CR) tidak pengaruh signifikan terhadap Return 

on Assets (ROA) pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. 

Hipotesis 2 : Debt to Assets Ratio (DAR) berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Assets (ROA) pada Perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah. 

Hipotesis 3 : Cash Ratio dan Debt to Assets Ratio berpengaruh secara 

signifikan dan simultan terhadap Return on Assets pada 

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. 

 

I. Menentukan Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan ditentukan untuk mengetahui batasan-batasan 

penerimaan atau penolakan hipotesis. Dalam hal ini penulis menentukan 

tingkat signifikan sebesar 0,05, karena dinilai cukup ketat dan sudah umum 

digunakan dalam penelitian-penelitian, berarti apabila H0 benar maka 

                                                           
27

Wahid Sulaiman, Analisis Regresi Menggunakan SPSS, (Yogyakarta: ANDI, 2014), h. 

86 
28

Hartono, Statistik Untuk Penelitian, ( Pekanbaru: Zanafa, 2004), h. 151 
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profitabilitas melakukan kesalahan menolak hipotesis benar 0,05 atau toleransi 

kesalahan 0,05 atau 5%. 

 

J. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Metode 

Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

1 Endah 

Yuliati / 

2014 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Laba pada 

Perusahaan 

Asuransi yang 

Terdaftar di 

BEI 

Regresi - Rasio 

Likuiditas 

- Rasio 

Solvabilitas 

- Rasio 

Aktivitas 

- Rasio 

Profitabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan 

laba, dan rasio 

aktivitas berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan laba 

2 Rurie 

Andayani / 

2012 

Analisis 

Pengaruh 

Solvabilitas 

dan 

Underwriting 

terhadap 

Profitabilitas 

perusahaan 

Asuransi 

Kerugian 

(Studi pada 

Perusahaan 

Asuransi yang 

Listing di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2006-

2010) 

Regresi - Solvabilitas 

- Underwriting 

- Profitabilitas 

Solvabilitas 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan 

underwriting tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap 

profitabilitas 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Metode 

Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

3 Silviana 

Clara 

G.L / 

2013 

Pengaruh 

Leverage, 

Likuiditas, 

Umur, dan 

Size terhadap 

Return on 

Assets 

Perusahaan 

Asuransi Go 

Publik yang 

terdaftar di 

BEI 

Regresi - Rasio 

Leverage/ 

Solvabilitas 

- Rasio 

Likuiditas 

- Umur 

- Size 

- Rasio 

Profitabilitas 

Leverage/Solvabilitas, 

Likuiditas, Umur dan 

Size secara simultan 

mempunyai pengaruh 

terhadap Return on 

Assets  

4 Samuel 

Nugroh

o Adi / 

2014 

Pengaruh 

Debt to Equity 

Ratio dan 

Debt to Total 

Assets Ratio 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Sub Sektor 

Perkebunan 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2008-2012 

Regresi - Debt to 

Equity Ratio 

- Debt to 

Total Assets 

Ratio 

- Rasio 

Profitabilitas 

Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Debt to 

Total Assets Ratio 

(DAR) berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan secara 

parsial DER dan 

DAR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

5 Meiriani

e / 2013 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

early warning 

sistem (ews) 

dan risk based 

capital 

terhadap laba 

perusahaan 

pada PT 

Asuransi 

Bintang Tbk. 

Jakarta 

Regresi - Early 

Warning 

System 

- Risk Based 

Capital 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel rasio 

likuiditas, rasio 

solvency margin, 

rasio tingkat 

kecukupan dana, 

rasio beban klaim, 

rasio biaya 

manajemen, rasio 

underwritting, rasio 

retensi sendiri dan 

RBC terdapat 

perbedaan secara 

signifikan 



25 

 

No 
Peneliti/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 
Metode 

Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

6 Marlaini 

/ 2017 

Pengaruh 

Debt to Assets 

Ratio 

terhadap 

Return on 

Assets pada 

Perusahaan 

Asuransi yang 

terdaftar di 

BEI tahun 

2010-2015 

Regresi - Debt to 

Assets Ratio 

- Return on 

Assets 

 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

Debt to Assets Ratio 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return on Assets 

Sumber: Dari Berbagai Jurnal 

 

K. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat 

asuransi jiwa syariah di Indonesia, landasan hukum asuransi 

jiwa syariah, akad dan mekanisme pengelolaan asuransi jiwa 

syariah. 

BAB III :  LANDASAN TEORITIS 

  Tinjauan umum tentang teori ini terdiri dari pengertian 

Analisis Laporan keuangan, pengertian Rasio Keuangan, 
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pengertian dan  perhitungan Return on Assets, perhitungan 

Cash Ratio terhadap Return on Assets, perhitungan Debt to 

Assets Ratio terhadap Return on Assets, dan asuransi dalam 

pandangan ekonomi Islam. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN 

  Berisi tentang hasil dari analisis data dan pengujian terhadap 

data yang diteliti beserta hasil analisis tentang hasil tersebut. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 

diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. 


