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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang didalamnya 

mengandung risiko yang harus dihadapi. Di antara berbagai kemungkinan risiko 

tersebut, risiko yang bersifat material cenderung leboh diperhatikan oleh manusia 

modern saat ini. Keberadaan perusahaan asuransi Syariah di Indonesia mampu 

menarik minat masyarakat meslim di Indonesia. Kebutuhan akan Lembaga 

keuangan Syariah bertambah kuat bersamaan dengan berkembanganya sector 

industry jasa keuangan bank dan non-bank. Bisnis keuangan Syariah pada saat ini 

dapat dikatakan sebagai bisnis yang memiliki prospek bagus (Hasib dan Akbar, 

2017). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/2001 

tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan asuransi syariah (ta’min, 

takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara 

sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian dana untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah. Adapun akad yang sesuai dengan 

Syariah adalah yang tidak mengandung penipuan atau ketidak jelasan, maysir 

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dam 

maksiat. 

Peranan asuransi adalah memberikan perlindungan terhadap risiko yang 

dihadapi masyarakat. Layanan Asuransi Syariah sebagai pengelola risiko dengan 

cara saling memikul risiko atau sharing risk diantara sesama peserta. Asuransi 

Syariah memiliki memiliki prinsip utama yaitu saling tolong menolong ( ta’awuni 

) dan rasa aman ( at-ta’min ). Prinsip yang lainnya yaitu menghindari unsur maisir, 

gharar, dan riba. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut asuransi Syariah diminati 

oleh masyarakat yang beragama islam.Asuransi Syariah berasal dari kata kerja 

“kafal” yang berarti saling memenuhi kebutuhan satu sama lain atau saling 

menjamin (stagg-macey, 2007). Dalam asuransi Syariah, seluruh peserta asuransi 

syariah menyetujui untuk saling menjamin atas peserta lain dengan  menggunakan 
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dana tabarru’ yang dibayarkan melalui besaran kontribusi peserta. Asuransi syariah 

didasarkan pada konsep gotong royong, dimana tertanggung juga menjadi 

penanggung atas laba dan rugi perusahaan asuransi syariah atau risk sharing (anwar, 

2008). Allah SWT berfirman pada surat al-Luqman ayat 34: 

  َ  ت  ا َ  ذ ا م   س  ا    د  ًغ 

 بسك َ  

  َ  ن   

 ي   ف َ  

  د   َ  ت  ا م َ  
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  َ  َ

 م َ  
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ل َ    ر َ    َ  َ 
   عل  َ  

 ي َ    و   م 

  ل   ث َ          ي َ  

 لغ    ا

  َ  ن َ  ي و 

 ز     َ  

  ع ا س 

  َ  َ

 ة َ  

  ه َ    د َ   ال   م    ل    ع 

 ن   ع 

  َ

لل   َ  َ 
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  ي َ   ٣٤   ر َ    ي   ب َ    خ 

 ل    ع  م 

لل        ن   َ     س َ   ت    و   م   َ  ت   ض  َ 

  َ  ي َ  ا 

 ر َ   َ  ا

 ر َ    د   َ  ت  ا م َ    و  ف       ي 

inna allaaha ‘indahu ‘ilmu alssaa’ati wayunazzilu alghaytsa waya’lamu maa fii 

al-arhaami wamaa tadrii nafsun maatsaa taksibu ghadan wamaa tadrii nafsun 

bi-ayyi ardhin tamuutu inna allaaha ‘aliimun khabiirun 

Artinya : Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu 

berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan-Nya kepadamu 

sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi setiap orang yang sangat sabar dan 

banyak bersyukur. (QS. al-Luqman [31]: 34, Departemen Agama RI, 2005:558) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui 

kapan hari kiamat, turunnya hujan dan apapun yang ada didalam Rahim dan 

tidak ada satupun yang mengetahui ketiga perkara tersebut selain Allah SWT. 

kehidupan merupakan ketidak pastian dan hanya Allah yang mengetahui apa 

yang akan terjadi, maka demikian manusia diwajibkan untuk memaksimalkan 

usahanya. 

Pada ekonomi global, asuransi syariah bersaing untuk meningkatkan 

pertumbuhan bisnis. Peluang asuransi syariah dalam menghadapi persaingan 

ekonomi mengalami pertumbuhan dan berkembang (Ahmad, 2009). Di 

Indonesia perusahaan-perusahaan asuransi baik jiwa maupun umum semakin 

kompetitif seiring dengan perkembangan asuransi syariah. Peluang 

berkembangnya asuransi syariah Indonesia terjadi karena konsep asuransi 

syariah dinilai lebih menguntungkan dan mayoritas penduduk Indonesia adalah 

muslim. Persaingan bisnis asuransi menuntut perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang telah dicapai 

dalam organisasi yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab 
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berbasis layanan dan lembaga perantara keuangan yang terintegrasi ke dalam 

industri yang lebih luas (Malik, 2011). 

 
Tabel 1.1 

 
Pertumbuhan usaha industri asuransi dengan prinsip syariah 2014-2018 

 

Keterangan   Tahun  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Kontribusi bruto 10,00 10,23 12,31 13,7 15,41 

Klaim 3,10 3,49 4,29 4,95 8,66 

Investasi 19,51 23,11 28,55 35,44 36,97 

Aset 22,38 26,69 33,12 40,53 41,60 

     Dalam Trilliun Rupiah 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

Bedasarkan tabel 1.1 tersebut terlihat adanya pertumbuhan setiap tahunnya 

dari sisi kontribusi bruto, klaim, investasi serta aset. Pertumbuhan tersebut 

memberikan indikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan secara terus 

menerus dalam proses pengelolaan risiko asuransi syariah. Perusahaan asuransi 

syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediari, tetapi juga berperan 

sebagai lembaga investasi (Muhaizam, 2013). Dimana investasi memiliki fungsi 

integral perusahaan yang bertujuan untuk menambah profit selain dari kontribusi 

peserta. 

Kinerja investasi yang baik memperlihatkan keputusan investasi yang 

diambil efektif dan efisien, sehingga hal ini memperkuat keuangan perusahaan. 

Perusahaan berhasil mendapatkan hasil yang sesuai dengan menempatkan dan 

mengelola investasinya secara efektif dan efisien. Ketepatan dalam berinvestasi 

akan memberikan return besar yang akan berpengaruh kepada profitabilitas. 

Kinerja perusahaan digunakan untuk mengetahui pencapaian perusahaan atas hasil 

aktivitasnya, yang menunjukan kondisi baik dalam jangka waktu tertentu. 

Peningkatan profit perusahaan akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar 

pada aset investasi dan akan meningkatkan total pengembalian perusahaan yang 

akan berdampak pada kinerja investasi perusahaan asuransi. 
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Industri asuransi berperan sebagai pengelola dana masyarakat dalam jumlah 

besar yang sangat bergantung pada keberhasilan mengelola investasi untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan (Reshid, 2015; Sula, 2004). Asuransi jiwa syariah 

melakukan portofolio investasi untuk mendapatkan hasil optimal dengan 

meminimalkan risiko yang ada. Oleh karena itu, sebagian besar keuntungan 

asuransi jiwa syariah berasal dari hasil investasi. Keuntungan dari hasil investasi 

tersebut menjadi milik perusahaan, kecuali sumber investasi berasal dari peserta 

maka dilakukan bagi hasil antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang 

telah diperjanjikan (Sula, 2004). Untuk menilai kemampuan manajemen dalam 

membuat kebijakan investasi, serta menentukan sehat tidaknya perusahaan asuransi 

dapat diketahui dari rasio pengembalian investasi (investment yield ratio). 

Pada penelitian ini pengembalian investasi dipilih sebagai variabel 

dependen karena investasi menjadi aktivitas utama perusahaan asuransi Syariah, 

pertambahan nilai investasi baik dari kontribusi ataupun pengembalian investasi. 

Pengembalian investasi merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan 

dan berpengaruh pada kinerja perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan asuransi 

dapat dianalisis pada tingkat mikro dan makroekonomi, Tingkat mikro mengacu 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan secara spesifik seperti size, 

capital, age, stuktur kepemilikan dan age mempengaruhi kinerja keuangan. 

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang 

dilihat dari total aktiva (suryani, 2007). Ukuran perusahaan menjadi salah satu 

indikasi yang menentukan kinerja perusaahan. Semakin besar ukuran perusahaan, 

berbanding lurus dengan tuntutan untuk lebih meningkatkan kinerja dan lebih 

transparansi dalam mengolah informasi terkait kondisi perusahaan. 

Volume of capital merupakan bentuk dari pendanaan internal perusahaan. 

Semakin tinggi pertumbuhan pendanaan dari internal perusahaan maka perusahaan 

akan menjalankan aktivitas operasional dengan lancar karena modal perusahaan 

tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Volume of 

capital merupakan ukuran dari nilai buku ekuitas yang akan digunakan sebagai 

ukuran modal dan diukur dengan log natural dari nilai buku ekuitas (Malik, 2011). 
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Nilai buku memberikan informasi tentang nilai bersih sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Nilai ekuitas mengandung dua hal yaitu pendapatan dan nilai buku. 

Sedangkan, laba merupakan ukuran tingkat pengembalian atas sumber daya yang 

digunakan perusahaan. 

Leverage digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang 

diharapkan perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan jika dana 

yang diperlukan dalam kegiatannya tercukupi. Pada saat pendanaan internal tidak 

dapat mencukupi kebutuhan perusahaan maka diperlukan pendanaan berupa hutang 

pada pihak eksternal. rasio leverage digunakan sebagai tolak ukur pendanaan 

perusahaan yang didanai oleh utang (fahmi, 2015). Hasil rasio leverage dapat 

digunakan sebagai acuan perusahaan dalam menghadapi kemungkinan- 

kemungkinan di masa mendatang. 

Pertumbuhan aset merupakan perubahan (kenaikan atau penurunan) total 

aset yang dimiliki perusahaan (badhuri, 2002). Dengan meningkatnya jumlah 

asuransi syariah di Indonesia, total aset industru juga mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan aset memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, namun memiliki 

potensi pengembalian yang lebih besar, pertumbuhan aset mencerminkan kondisi 

kinerja perusahaan apakah dalam kondisi baik atau buruk dalam meningkatkan aset 

dan profit perusahaan. 

Volume of capital merupakan bentuk dari pendanaan internal perusahaan. 

Semakin tinggi pertumbuhan pendanaan dari internal perusahaan maka perusahaan 

akan menjalankan aktivitas operasional dengan lancar karena modal perusahaan 

tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Pertumbuhan kontribusi merupakan cara untuk mengetahui tingkat penetrasi 

pasar perusahaan asuransi yang ditandai dengan adanya keinaikan premi setiap 

tahunnya (charumathi, 2012; mehari & aemiro, 2013). Pertumbuhan kontribusi 

berkaitan erat dengan market share perusahaan. Premi atau kontribusi dalam 

asuransi Syariah dibedakan menjadi dua, adalah dana tabarru’ dan dana tabungan. 

Meningkatnya pembayaran premi oleh peserta berdampak baik bagi perusahaan, 
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karena akan berdampak pada market share perusahaan semakin membaik sehingga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah di perusahaan 

tersebut. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan peneliti tertarik untuk 

membahas topik ini dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, 

Leverage, Pertumbuhan Aset, Volume Of Capital, Pertumbuhan Kontribusi 

terhadap Pendapatan Investasi Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia” 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor faktor tersebut dalam kinerja 

investasi asuransi syariah pada masing - masing perusahaan asuransi syariah di 

indonesia. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Dasar penelitian ini dilakukan untuk memperluas penelitian sebelumnya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja asuransi syariah yang 

sebelumnya di proksikan oleh return on asset. Penelitian sebelumnya oleh malik 

(2011); mehari & aemiro (2013); bilal & Tufail (2013); sambasivam & ayele 

(2013); ana-maria & ghiorghe (2014) variabel company size berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return on Assets. Penelitian terkait leverage oleh Nurlatifah 

dan Mardian (2016) berpengaruh positif signifikan, malik (2011) berpengaruh 

negative signifkan terhadap ROA. sedangkan pengaruh likuiditas pada penelitian 

charumathi (2012) ; sambasivam & ayele (2013) terhadap Return on Assets 

memiliki hasil positif signifikan. Volume of capital pada penelitian Nurlatifah dan 

Mardian (2016); Malik (2011); sambasivam & ayele (2013) terhadap return on 

asset menunjukkan hasil positif signifikan. Premium growth oleh sambasivam & 

ayele (2013); hailegebreal (2016) menujukkan hasil positif signifikan. Seluruh hasil 

penelitian menjelaskan bahwa variabel company size, leverage, likuiditas, asset 

growth, volume of capital dan premium growth memiliki pengaruh terhadap profit 

yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan 

Sejalan dengan besarnya peran investasi dalam mempengaruhi kinerja 

perusahaan asuransi syariah. Maka alasan penulis melakukan penelitian ini untuk 

mengetahui faktor-faktor yang telah berpengaruh pada kinerja keuangan dengan 

investment yield. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh hidayati 

dan baehaqi (2018) dan muhaizam ismail (2013) yang menggunakan investment 
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yield sebagai ukuran kinerja perusahaan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya 

terletak pada penggunaan variabel, dan memperluas sampel yang sebelumnya 

hanya terbatas pada asuransi jiwa syariah. 

Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, leverage, 

volume of capital, pertumbuhan kontribusi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan investasi? 

2. Apakah ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, leverage, 

volume of capital, pertumbuhan kontribusi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan investasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, 

pertumbuhan aset, leverage, volume of capital, pertumbuhan kontribusi 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, 

pertumbuhan aset, leverage, volume of capital, pertumbuhan kontribusi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

jenis penelitian explanatory research. Variabel independen dalam penelitian ini 

meliputi Company Size, Likuiditas, Leverage, Asset Growth, Volume of Capital, 

Premium Growth. Sedangkan, variabel dependen adalah investment yield. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014 – 2018. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh syariah 18 perusahaan 

asuransi syariah sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial company size dan 

volume of capital tidak berpengaruh signifikan sedangkan likuiditas, leverage, 

premium growth berpengaruh signifikan negatif sedangkan asset growth 

berpengaruh signifikan positif terhadap investment yield, secara simultan ukuran 
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perusahaan, likuiditas, pertumbuhan aset, leverage, volume of capital, pertumbuhan 

kontribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan investasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat dari penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, 

pertumbuhan aset, volume of capital dan pertumbuhan kontribusi terhadap 

pendapatan investasi di Indonesia 2014-2018. 

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan landasan teori, penerapan teori dan review terhadap 

teori atau pada penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir yang akan digunakan 

pada penelitian 

Bab 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraian tentang metodelogi yang akan digunakan, ruang lingkup 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisisis 

data. 

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraian tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti yang berisi analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan 

pada metode penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada kajian literatur. 

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang simpulan yang ditunjukan peneliti kepada pihak 

yang berkepentingan pada obyek penelitian dan dipergunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 


