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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Direktori Perasuransian Indonesia yang di 

publikasikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset penelitian ini yaitu mulai bulan Januari 

2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, berupa Annual Report/laporan 

tahunan yang telah di audit. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat yang 

menggunakan data tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi, laporan keuangan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 

Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 dan buku Perasuransian 

Indonesia tahun 2015 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(www.ojk.go.id). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dengan cara metode dokumentasi yaitu dengan mengutip langsung 

laporan keuangan dari website masing-masing perusahaan asuransi umum yang 

dipublikasikan selama periode penelitian, melakukan studi pustaka terhadap 

http://www.ojk.go.id/
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literatur dan bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu 

dan internet. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian Indonesia 

dalam kurun waktu penelitian tahun 2011-2015 sebanyak 76 perusahaan. 

Sampel menurut Sugiyono (2016:122) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel penelitian 

ini ditentukan secara purposive sampling. Purposive sampling menurut 

Sugiyono (2016:122) adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan dan kriteria tertentu. Perusahaan sampel dalam penelitian ini 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia dari tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan asuransi umum yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan secara terus menerus dan menyampaikan data secara lengkap 

berkaitan dengan variabel penelitian dari tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan asuransi umum yang mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan dengan menggunakan mata uang Rupiah. 
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4. Perusahaan asuransi umum yang memiliki nilai laba positif secara terus 

menerus dari tahun 2011-2015. 

Dari kriteria diatas dapat diperoleh sampel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria dan Hasil Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan Perusahaan Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015 

76 

Perusahaan asuransi umum yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan  tahunan dari 

tahun 2011-2015 

(21) 

Perusahaan asuransi umum yang tidak lengkap 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan dari tahun 

2011-2015 

(28) 

Perusahaan asuransi umum yang mempublikasikan 

laporan keuanga tahunan dengan mata uang asing 

(2) 

Perusahaan asuransi umum yang memiliki nilai laba 

negatif (rugi) dari tahun 2011-2015 

(5) 

Jumlah sampel penelitian 20 

 

Berdasarkan dari tabel diatas maka perusahaan yang memenuhi syarat 

dalam sampel penelitian ini sebanyak 20 perusahaan asuransi umum. 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No. Nama Perusahaan 

1. PT Asuransi Adira Dinamika 

2. PT Asuransi Bangun Askrida 

3. PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

4. PT Asuransi Bintang Tbk 

5. PT Asuransi Buana Independent 

6. PT Asuransi Central Asia 

7. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk 

8. PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 

9. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 

10. PT Asuransi Jasa Tania Tbk 

11. PT Asuransi Jasaraharja Putera 

12. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk 

13. PT Asuransi Raksa Pratikara 
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14. PT Asuransi Ramayana Tbk 

15. PT Asuransi Sinar Mas 

16. PT Asuransi Staco Mandiri 

17. PT Asuransi Umum Mega 

18. PT China Taiping Insurance Indonesia 

19. PT Lippo General Insurance Tbk 

20. PT Tugu Pratama Indonesia 

 

3.5 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2016:58) bahwa variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependend 

(terikat) (Sugiyono, 2016:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variable 

independen adalah variabel rasio klaim, profitabilitas, underwriting, ukuran 

perusahaan dan cadangan teknis. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) yaitu variabel dependent atau 

variabel terikat menurut Sugiyono (2016:59) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tingkat 

solvabilitas. 

Untuk melihat lebih lanjut tentang operasional variabel dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala  

 Independen: 

1. Rasio Klaim Rasio klaim 

merupakan rasio 

yang 

mencerminkan 

pengalaman 

klaim serta 

kualitas usaha 

penutupannya 

(Gulsum dan 

Umit, 2010). 

 

            
           

                
 

 

 

(PSAK NO.28) 

 

Rasio 

2. Profitabilitas 

(ROA) 

Return On Asset 

(ROA) merupakan 

rasio yang 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan 

menghasilkan laba 

bersih berdasarkan 

tingkat aset yang 

tertentu (Hanafi 

dan Halim,2014) 

    
           

          
 

 

(Hanafi dan Halim, 2014) 

 

Rasio 

3. Underwriting  underwriring 

adalah penilaian 

risiko yang aman 

agar perusahaan 

mendapatkan 

keuntungan 

(Salim,2007) 

             
                  

                
 

 

(PSAK NO.28) 

 

Rasio 

4. Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran 

perrusahaan 

menunjukkan 

kekuatan 

perusahaan 

asuransi dalam 

menanggung risiko 

(Kusuma,2014) 

 

SIZE = Ln Total Asset 
 

(Kusuma, 2014) 

 

Rasio 

5. Cadangan 

Teknis 

Mengukur tingkat 

kecukupan 

cadangan yang 

terdiri dari 

cadangan premi 

dan cadangan klaim 

 

                
                

           
 

 

(PSAK NO.28) 

 

Rasio 
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yang diperlukan 

dalam menghadapi 

kewajiban yang 

timbul dari 

penutupan risiko 

(PSAK NO.28). 

Dependen: 

6. Solvabilitas 

Risk Based 

Capital  

(RBC) 

Risk Based Capital 

(RBC)adalah suatu 

ukuran yang 

menginformasikan 

tingkat keamanan 

financial atau 

kesehatan suatu 

perusahaan 

asuransi yang harus 

dipenuhi oleh 

perusahaan 

asuransi kerugian 

sebesar 120% (PP 

No. 63/2004). 

     
                    

                                  
 

 

Rasio 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic 

deskriptif dengan menggunakan analisis regresi berganda data panel. Analisis 

data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi 

komputer yaitu program aplikasi Econometric Views (Eviews) versi 9. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghasilkan analisis yang akurat, diperlukan beberapa pengujian 

terkait asumsi-asumsi klasik yang menjadi dasar model regresi, mengingat 
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penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa pengujian 

yang diperlukan dalam uji ini, antara lain: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apkah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau rasidual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini 

dilanggar mak uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil 

(Ghozali, 2013:160). Seperti uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Salah satu uji normalitas yang digunakan untuk 

mendeteksi normal atau tidaknya adalah dengan analisis grafik atau Histogram 

Normality.  Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi untuk variabel 

yang dianalisis memiliki nilai signifikansi (P-Value) lebih besar dari 0,05 (5%). 

Pengujian terhadap residual normal atau tidak dapat menggunakan Jarque-

Bera Test. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana 

dengan membandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan 

tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob.JB hitung lebih besar dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila 

nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahawa residual 

terdistribusi normal. 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali; 

2013). Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi 

atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan 
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mengandung gajala multikolinieritas. Akibat bagi model regresi yang 

mengandung multikolinieritas adalah bahwa kesalahan stantar estimasi akan 

cenderung mengikat dengan bertambahnya variabel bebas, tingkat signifikansi 

yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar dan 

probabilitas akan menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar.  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas didalam 

model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu entitas model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2. Menganalisis matrik korelasi antara variabel bebas. Jika ada korelasi 

yang cukup tinggi, maka di dalam model regresi tersebut terdapat 

multikolieritas. 

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation Factors) 

dan nilai tolerance.  Jika hasil uji multikolinieritas  pada Contered VIF diatas 

0.8 maka diduga terjadinya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi rendah maka diduga model tidak mengandung 

multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali: 2013), model regresi yang baik adalah model yang 

memiliki homokesdastisitas. Uji White digunakan untuk mendeteksi adanya 
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heterokesdastisitas tersebut dilihat dari tingkat signifikansinya, jika tingkat 

signifikansi berada di atas 5% berarti tidak terjadi heterokesdastisitas, dan 

sebaliknya jika tingkat signifikansi berada di bawah 5% berarti terjadi gejala 

heterokesdastisitas. Penggunaan grafik Scatterplot juga dapat digunakan 

sebagai penentu heterokesdastisitas, jika titik-titik yang terbentuk menyebar 

secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan.  

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier 

merupakan data time series  maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Guna 

memastikan apakah model regresi linier terbebas dari dari autokorelasi, dapat 

menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange Multiplier) Test.  

Uji autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square. Jika 

probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat  signifikansi 5% maka tidak 

terdapat  autokorelasi dan sebaliknya jika probabilitas Chi-Square lebih kecil 

dari 5% maka terdapat autokorelasi.
 

3.6.3 Analisis  Regresi dengan Data Panel 

Menurut Winarno (2011), dapat panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtun waktu (time 

series). Nama lain dari data panel adalah pool data, kombinasi data time series 

dan cross section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan 

analisis cohort. Pemilihan model dalam analisis ekonomatrika merupakan 

langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat 
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ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai 

implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model diperlukan agar 

dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. 

Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+ β4X5it+eit 

Keterangan: 

 Yit  : Tingkat Solvabilitas (RBC) 

 β0  : Konstanta 

 β1,β2,β3, : Koefisien variabel independent 

 X1it  : Rasio Klaim (Klaim) 

 X2it  : Profitabilitas (ROA) 

 X3it  : Underwriting (Risk) 

X4it  : Ukuran Perusahaan (Size) 

X5it  : Cadangan Teknis (CT) 

 eit  : Error 

 

terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu Pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect dan model Random Effect. 

a. Commond Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section 
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tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak memperhatikan dimensi individu 

atau waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data time series dan cross 

section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+eit 

b. Fixed Effect 

Dimana  metode  ini mengasumsikan  bahwa  individu  atau  

perusahaan memiliki intersep yang  berbeda, tetapi memiliki slop regresi yang 

sama. Suatu  individu atau  perusahaan memiliki intersep yang sama besar 

untuk setiap  perbedaan waktu demikian juga dengan koefisien regresinya yang  

tetap dari  waktu ke waktu (time invariant). Untuk  membedakan  antara 

individu  atau  perusahaan dan perusahaan lainnya digunakan variabel dummy 

variabel contoh/semu) sehingga metode ini sering juga disebut least square 

dummy variables (LSDV). Persamaan model ini menjadi: 

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+….+βndnit+eit 

c. Random Effect 

Estimasi data panel dengan menggunakan metode random effect. 

Metode ini tidak menggunakan variabel dummy seperti halnya metode fixed 

effect, tetapi menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar 

waktu dan antar individu/antar perusahaan. Model random effect 
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mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep, tetapi 

intersep tersebut bersifat random atau stokastik. Hal ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

Yit = β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it+eit+μi 

3.6.4 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: F Test (Chow Test), dan 

Hausman Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan berikut: 

H0: Metode common effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section Chi-Square ˂  = 0,05 atau nilai 

probability (p-value) F Test ˂   = 0,05, maka H0 ditolak yang artinya metode 

yang digunakan adalah model fixed effect. Dan jika nilai p-value cross section 

Chi Square ≥    = 0,05 atau nilai probability (p-value) F Test ≥   = 0,05 maka 

H0 diterima yang artinya metode yang digunakan adalah model common effect. 
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2. Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menetukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan: 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross secton random ˂     0,05 maka H0 ditolak 

yang artinya metode yang digunakan adalah Fixed Effect. Sebaliknya, jika nilai 

p-value cross section random ≥     0,05 maka H0 yang artinya metode yang 

digunakan adalah metode Random Effect. 

3.6.5 Analisis Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (Uji T), 

Uji Simultan/Fisher (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:98) 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Dimana βi adalah koefisien variabel independen ke-i sebagai nilai 

parameter hipotesis. Nilai β biasanya dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh 

variabel X terhadap Y. Dari hasil uji t, kesimpulan yang mungkin didapat 

adalah: 
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a. Jika Sig tstatistik ˂ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya, 

terdapat pengaruh yang signfikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. 

b. Jika Sig tstatistik ˃ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen. 

 Atau 

a. Jika tstatistik ˃ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

b. Jika tstatistik ˂ ttabel, maka H0 diterima dan ha ditolak 

3.6.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozal, 2013:98). Pada taraf 

signifikansi 5% apabila nilai signifikansi F kurang dari 5% maka model regresi 

secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter 

(βi) sama dengan nol atau: 

Ho : βi=0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) prameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha : βi ≠ 0 
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Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut: 

a.  Pada taraf signifikasi 5%, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F 

hitung ˂F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara 

signifikan. 

b. Pada taraf signifikasi 5%, H0 ditolak dan Ha diterima apabila F 

hitung ˃ F tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan 

bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara 

signifikan. 

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara 

statistic (Ghozali, 2013: 97). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen hamper semua memberikan informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 (0˂R
2
˂1). Nilai (R

2
) yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-
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variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar 

menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

dependen, (R
2
) pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 

 


