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JUDUL: 

“Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan 

Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2014-2016” 

ISI:  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah dilihat dari perbedaan 

dalam segi karakteristik, mekanisme pengelolaan dana, serta jangka waktu. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan 

kinerja keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah 

di Indonesia periode 2014-2016. Pengukuran kinerja keuangan dengan 

menggunakan sembilan rasio keuangan Early Warning System, yaitu solvency 

margin ratio, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, rasio biaya 

manajemen, rasio pengembalian investasi, rasio likuiditas, agents’ balance to 

surplus ratio, rasio pertumbuhan premi, dan rasio cadangan teknis.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 

lima perusahaan asuransi umum syariah dan tujuh perusahaan asuransi jiwa syariah, 

kemudian dilakukan uji beda dengan menggunakan independent sample t-test dan 

mann-whitney test. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah tahun 2014-

2016. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah pada rasio tingkat 

kecukupan dana, rasio likuiditas, dan agents balance to surplus ratio. Pada solvency 

margin ratio, rasio beban klaim, rasio biaya manajemen, rasio pengembalian 

investasi, rasio pertumbuhan premi, dan rasio cadangan teknis tidak menunjukkan 

perbedaan pada perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. 

Namun, perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih 

baik dari asuransi umum syariah.  
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