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JUDUL: 

 Analisis Perbandingan Efisiensi Perusahaan Asuransi Konvensional dan 

Asuransi Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) 

Pada Periode 2011-2015. 

 

ISI: 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai efisiensi dan 

perbandingan nilai efisiensi pada perusahaan asuransi konvensional dan Unit 

Usaha Syariah (UUS) asuransi syariah, baik asuransi jiwa dan umum, di Indonesia 

pada periode 2011-2015. Variabel input yang digunakan adalah total modal, total 

beban perusahaan, dan total beban asuransi. Sedangkan variabel output dalam 

penelitian ini berupa total pendapatan perusahaan dan total pendapatan asuransi. 

 Metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai efisiensi pada masing-

masing industri asuransi adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil nilai 

efisiensi dari perusahaan asuransi konvensional dan UUS asuransi syariah akan 

dibandingkan dengan menggunakan uji beda Mann-Whitney U-Test. Populasi 

dalam penelitian ini berupa seluruh perusahaan asuransi jiwa dan umum 

konvensional serta seluruh UUS asuransi jiwa dan umum syariah yang terdaftar di 

web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2011-2015. Sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 28 perusahaan asuransi konvensional yang terdiri dari 

20 perusahaan asuransi jiwa dan delapan perusahaan asuransi umum, dan 13 UUS 

asuransi syariah yang terdiri dari sepuluh UUS asuransi jiwa syariah dan tiga UUS 

asuransi umum syariah. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan nilai efisiensi 

antara perusahaan asuransi konvensional dan UUS asuransi syariah di Indonesia 

pada periode 2011-2015. 

 

Kata Kunci: Asuransi Konvensional, Asuransi Syariah, Efisiensi, Stochastic 

Frontier Analysis. 
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