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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Di zaman sekarang asuransi memegang peranan penting dalam 

memberikan kepastian proteksi bagi manusia yang bersifat komersial maupun 

bukan komersial. Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kesehatan, 

pendidikan, hari tua, harta benda maupun kematian. Salah satu kebutuhan hidup 

yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. 

Hal ini yang mendorong berkembangnya industri asuransi semakin melaju dengan 

pesat karena banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi yang 

menawarkan berbagai jenis polis, yang berarti tingkat persaingan perusahaan 

sejenis semakin tajam.  

 Industri jasa asuransi merupakan salah satu pilar keuangan. Asuransi dapat 

juga diartikan sebagai bagian dari penggerak utama roda ekonomi negara baik 

asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Buktinya disetiap sisi dunia 

usaha, baik dibidang perdagangan barang maupun jasa, semuanya membutuhkan 

asuransi. Asuransi sendiri merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan 

rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti risiko 

kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. 

 Asuransi memberikan manfaat untuk meminimalisir risiko yang dapat 

diterima oleh individu. Industri asuransi sudah berkembang cukup pesat, bukan 

hanya asuransi konvensional saja tetapi juga adanya asuransi syariah. Asuransi 

konvensional merupakan satu-satunya metode asuransi yang memberikan 

perlindungan terhadap diri serta kerugian yang dihindari. Namun seiring 

perkembangan global, munculnya asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip 

syariat islam merupakan alternatif baru dalam dunia asuransi. Didukung citra 

yang baik (brand image) menarik masyarakat untuk lebih percaya. Hal tersebut 

mendesak asuransi konvensional untuk lebih meningkatkan kinerja atau posisi 

keuangan perusahaan yang sehat (solven) agar mampu bersaing dan mendapatkan 

kembali kepercayaan dari masyarakat sebagai potensi market. Beberapa 
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perusahaan asuransi konvensional sudah melakukan pengembangan usahanya 

dengan menambahkan unit bisnis asuransi syariah. 

 Perusahaan asuransi syariah merupakan asuransi yang berprinsip syariat 

Islam. Asuransi Syariah di Indonesia pertama kali di kembangkan oleh PT. 

Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994 kira – kira dua tahun setelah 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Sumber : www.syakirsula.com). 

Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yakin, 2013 akan menjadi tahun 

yang menggembirakan. Hal ini selain karena faktor pertumbuhan yang masih 

berada di atas konvensional, juga karena regulasi Otoritas Jasa Keuangan.  Ketua 

Umum AASI, Mohammad Shaifie Zein, menyatakan dari perkembangan aturan 

sampai catatan pertumbuhan asuransi syariah di kuartal III 2013, membuatnya 

optimis. Ia pun yakin pertumbuhan asuransi syariah masih berada di atas 

konvensional. Hingga Kuartal III 2013, asuransi jiwa syariah disebut telah 

mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun. Sementara dana pengelolaan 

sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun. (Sumber: 

www.repbuplika.co.id) 

 Namun, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan 47 

perusahaan asuransi yang tergabung dalam lembaganya harus membayar 

setidaknya  Rp 71,64 triliun, atau Rp 196 miliar per hari. Klaim asuransi jiwa 

sepanjang 2013 mengalami peningkatan signifikan. Bentuk pelayanan berupa 

klaim dan manfaat yang dibayarkan perusahaan asuransi tersebut meningkat 

10,9% dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di posisi Rp 64,02 triliun. 

(Sumber: www.liputan6.com) 

 Berdasarkan data diatas industri jasa asuransi berkembang dengan pesat 

dan dapat dijadikan salah satu sektor keuangan yang dapat juga diartikan sebagai 

bagian penggerak utama perekonomian negara baik asuransi konvensional 

maupun syariah. Bukti lain bahwa adanya pengaruh tersebut adalah di setiap sisi 

usaha baik di bidang perdagangan maupun jasa semuanya membutuhkan asuransi. 

Namum menurut kepala bagian perasuransian syariah Bapepam-LK, Yati 

Nurhayati, industri asuransi syariah masih memiliki hambatan yang harus 

diperhatikan yaitu kurangnya keseriusan peran Dewan Perasuransian Syariah 

http://www.syakirsula.com/
http://www.liputan6.com/
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(DPS) dalam melakukan pengawasan dan adanya penempatan dana asuransi 

syariah yang belum dipisahkan dengan produk-prouduk investasi lainnya. 

(Sumber : www.asuransi-jiwa-indonesia.blogspot.com) 

 Melihat kondisi ke depan yang semakin ketat tingkat kompetisi atau 

persaingan dengan timbul beragamnya alternatif pembiayaan asuransi (baik 

konvensional maupun syariah) membuat perusahaan-perusahaan asuransi tersebut 

harus terus memperbaiki kinerja manajerial serta finansialnya agar terus dapat 

eksis dan survive dalam memasuki era globalisasi. Fungsi asuransi sendiri sebagai 

lembaga keuangan yang berperan dalam kegiatan perlindungan risiko, baik 

asuransi syariah ataupun asuransi konvensional adalah sama. Perbedaannya pun 

hanya terletak dari sistem masing-masing usaha yang digunakan. Selain itu semua 

aktifitas keduanya sama, sehingga penilaian kinerja terhadap perusahaan asuransi 

dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba 

rugi masing-masing perusahaan asuransi.  

 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengukuran kinerja suatu 

perusahaan asuransi sangatlah penting untuk melindungi kepentingan masyarakat 

luas terutama untuk menjaga apakah perusahaan asuransi setiap saat dapat 

memenuhi kewajibannya kepada tertanggung baik itu pada asuransi syariah 

ataupun konvensional. Pengawasan kinerja keuangan industri asuransi bertujuan 

untuk mempertahankan lalu mengembangkan industri asuransi. 

Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi sangat perlu 

dilakukan. Karena masalah keuangan merupakan masalah terpenting dalam 

pengawasan kinerja suatu perusahaan, terutama pengawasan kinerja keuangan 

industri asuransi yang memiliki kriteria khusus dalam penilaian kinerjanya. 

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan asuransi berdasarkan Risk Based 

Capital (RBC) atau tingkat solvabilitas tentang ketahanan perusahaan asuransi 

dan ketentuan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini tentang 

keuangan perusahaan asuransi digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi.  

Pengawasan kinerja keuangan dengan metode Risk Base Capital (RBC) 

dan Early Warning System (EWS) memiliki kesamaan fungsi yaitu sama-sama 

http://www.asuransi-jiwa-indonesia.blogspot.com/
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menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. RBC menggunakan batas tingkat 

solvabilitas (solvency margin) untuk dijadikan penilaian tingkat kesehatan 

perusahaan asuransi sedangkan EWS mengunakan rasio-rasio keuangan yang 

rumusnya sudah disesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan asuransi yang 

memang berbeda dengan laporan keuangan lembaga keuangan lainnya. Batas 

tingkat solvabilitas (solvency margin) ini merupakan selisih antara kekayaan dan 

kewajiban yang perhitungannya di dasari pada cara perhitungan tertentu sesuai 

dengan sifat usaha asuransi. Rasio ini berguna untuk mengetahui tingkat 

kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung resiko atau kewajiban yang 

mungkin timbul dari penutupan resiko yang telah dilakukan. 

 Berdasarkan penelitian Meriawati (2002) penetapan RBC sudah di 

berlakukan sejak akhir tahun 1999, dengan nilai batasan minimum tingkat 

solvabilitas sebesar 40% sampai pada tahun 2001 sedangkan untuk tahun 2002 

sebsar 75% dan tahun 2003 sebesar 100% dengan adanya perkembangan ekonomi 

dan pentingnya RBC dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi maka 

di tetapkan SK (Keputusan Menteri Keuangan) No 424/KMK.06/2003 tentang 

Perhitungan Tingkat Solvabilitas dengan metode RBC dalam ketentuan tersebut 

penyesuaian pemenuhan kebutuhan RBC dilakukan dengan target angka dan 

toleransi waktu yang sangat longggar. Yakni ketentuan minimum tingkat 

solvabilitas sebesar 120% dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang telah 

ditetapkan Bapepam pada tahun 2004. Namun pada perusahaan yang memiliki 

tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% dari BTSM, Bapepam tidak 

langsung mengenakan sanksi administrative tetapi diberi kesempatan untuk 

memperbaiki kondisi keuangan sesuai dengan jangka waktu yang dibuat dalam 

rencana penyehatan. 

 Menurut Meriawati (2002) dalam penelitiannya EWS adalah tolok ukur 

perhitungan dari The National Associated Of Insurance Commisioners (NAIC) 

atau Lembaga Pengawasan Badan Usaha Asuransi Amerika dalam mengukur 

kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Disamping 

itu, sistem ini dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan 

keuangan dan operasi perusahaan asuransi dimasa yang akan datang. Di mana 
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dalam perhitungannya dapat melakukan pengukuran kinerja keuangan dan tingkat 

kesehatan perusahaan yang pengukurannya dilihat dari aspek-aspek rasio 

keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

stabilitas premi. 

 Sebagian besar dana nasabah yang berhasil dihimpun oleh perusahaan 

asuransi digunakan dalam kegiatan portofolio investasi. Kegiatan tersebut bisa 

saja membuat perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Oleh 

karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 53/ 

PMK.010/ 2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan 

diwajibkan setiap saat harus memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% 

dan target untuk setiap tahunnya adalah minimal 120% dari modal minimum 

berbasis risiko, jika perusahaan yang tidak mampu memenuhi peraturan tersebut, 

menteri keuangan dapat mengambil kebijakan tertentu kepada perusahaan yang 

bersangkutan. 

 Untuk mengetahui baik tidaknya perusahaan khususnya yang di bahas 

pada penelitian ini adalah perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

telah dibuat secara berkala atau periodik, misalnya triwulan, kuartalan, semesteran 

atau tahunan. Laporan yang dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan terdiri 

dari neraca (balance sheet) dan laporan laba rugi (income statement). Selain itu 

juga laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi bagi pemakainya untuk 

pengambilan keputusan. Kinerja keuangan dari suatu perusahaan merupakan 

gambaran dari laporan keuangan sebuah perusahaan, karena di dalam laporan 

keuangan ini terdapat perkiraan – perkiraan seperti aktiva kewajiban modal dan 

profit dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan dengan 

membandingkan nilai rasio perusahaan jika dihitung dengan ketentuan 

konvensional dan dengan ketentuan syariah. Selain itu, dengan penelitian ini dapat 

diketahui batasan nilai rasio RBC dan rasio EWS perusahaan asuransi. 

 Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan reaksi kinerja 

keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah pada 

metode RBC, rasio likuiditas, tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, dan 

rasio retensi sendiri periode 2010-2012 :  
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           Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Reaksi Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa 

Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah dengan Metode RBC, Rasio 

Likuiditas, Tingkat Kecukupan Dana, Rasio Beban Klaim, dan Rasio Retensi 

Sendiri Periode 2010-2012 

 

 

         Sumber : Data diolah  

 Pada gambar 1.1 Dari data di atas yang merupakan hasil perhitungan rata-

rata RBC, Rasio Likuiditas, Rasio Tingkat Kecukupan Dana, Rasio Beban Klaim, 

dan Rasio Retensi Sendiri pada perusahaan asuransi jiwa konvensional dan 

perusahaan asuransi jiwa syariah diperoleh hasil yang menarik. Dapat dilihat 

bahwa RBC perusahaan asuransi jiwa syariah mendapatkan RBC yang lebih baik 

dibandingkan dengan RBC asuransi jiwa konvensional karena rata-rata RBC 

asuransi jiwa syariah lebih besar dibandingkan asuransi jiwa konvensional. Akan 

tetapi kedua perusahaan tersebut dalam keadaan sehat dikarena berada di atas 

batas tingkat solvabilitas minimum yaitu sebesar 120%. Selanjutnya dapat dilihat 

rata-rata rasio likuiditas dari perusahaan asuransi jiwa syariah masih memegang 

peran dalam nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan asuransi jiwa 

konvensional. Dapat terlihat bahwa rasio likuiditas perusahaan asuransi jiwa 

syariah memiliki rasio paling besar dibandingkan dengan  perusahaan asuransi 

jiwa konvensional.  
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 Untuk rasio tingkat kecukupan dana mengalami penurunan yang drastis 

baik syariah maupun konvensional akan tetapi asuransi jiwa syariah sedikit lebih 

besar dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Namun secara 

keseluruhan nilai tingkat kecukupan dana perusahaan dalam keadaan kurang baik, 

karena berada dibawah batas minimum tingkat kecukupan dana yaitu sebesar 

33%. Hal ini berarti besarnya modal sendiri belum cukup banyak digunakan 

sebagai sumber dana aktivitas perusahaan.      

 Dapat dilihat rata-rata beban klaim dari perusahaan asuransi jiwa syariah 

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan asuransi jiwa konvensional. Akan 

tetapi dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan nilai 

tingkat beban klaim perusahaan dalam keadaan baik, perusahaan telah memiliki 

laba yang cukup karena berada diatas batas minimum sebesar 40%.  

 Sedangkan, untuk rasio retensi sendiri dapat dilihat rata-rata dari 

perusahaan asuransi jiwa syariah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

asuransi jiwa konvensional. Secara keseluruhan nilai tingkat retensi sendiri 

perusahaan-perusahaan tersebut berada diatas batas minimum tingkat retensi 

sendiri yaitu sebesar 33% yang dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah 

mencukupi premi yang ditahan oleh perusahaan.     

 Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

asuransi syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan asuransi 

konvensional. Jika dilihat dari keberadaan asuransi konvensional seharusnya 

kinerja asuransi konvensional lebih baik dibandingkan dengan asuransi syariah 

karena umur perusahaan asuransi konvensional lebih lama berdirinya sehingga 

kinerja konvensional seharusnya sudah lebih mapan sehingga kinerja bisa lebih 

baik, tetapi jika dilihat dari grafik diatas keadaan tersebut sebaliknya. Hal ini 

merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti.   

 Disamping itu, penelitian tentang kaitan Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Asuransi Konvensional dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan 

metode RBC & EWS telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya, penelitian 

yang dilakukan oleh Arifin (2013) berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan 

bahwa rasio beban klaim dan rasio retensi sendiri terdapat perbedaan yang signifikan 
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tarhadap kinerja keuangan, sedangkan rasio ukuran perusahaan, rasio likuiditas dan 

tingkat kecukupan dana tidak terdapat perbedaan secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami penurunan dan kenaikan 

laba dari tahun ke tahun dengan persentase yang cukup besar dan hasil investasi 

yang terus menurun sehingga dapat mempengaruhi investor. Likuiditas 

perusahaan tergolong tinggi meskipun masih berada dibawah batas normal. 

Perusahaan ini memiliki tingkat kesehatan yang baik karena berada diatas tingkat 

RBC yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kategori perusahaan asuransi yang 

sehat. Namun penelitian menurut Meirianie (2013) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel rasio likuiditas, rasio agent’s balance to surplus, rasio solvency 

margin, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban komisi, rasio beban klaim, 

rasio biaya manajemen, rasio underwriting, rasio retensi sendiri dan RBC terdapat 

perbedaan secara signifikan. Penelitian Nainggolan (2008) menunjukkan bahwa 

diperoleh hasil, tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan yang 

dilihat dari tingkat permodalan yaitu rasio Likuiditas dan tingkat stabilitas 

premium yaitu rasio Retensi Sendiri. Sedangkan  terdapat perbedaan yang 

signifikan RBC dari ketiga perusahaan tersebut. Penelitian Sherris (2007) 

penelitiannya menunjukkan bahwa alat ukur risk based capital terdapat perbedaan 

yang signifikan dimana nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari nilai alfa 

(0.000<0.05). Penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Yuliana (2008) hasil 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian dengan menggunakan 

metode Risk Based Capital (RBC) diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan. Sedangkan penelitian Agus (2011) berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat perbedaan secara signifikan antara pertumbuhan Modal Sendiri terhadap 

rasio Risk Based Capital (RBC). Hal ini disebabkan oleh faktor modal sendiri, 

dimana modal sendiri hanya merupakan salah satu komponen dalam rumusan 

RBC dibandingakan dengan beberapa komponen penting lainnya termasuk 

kewajiban serta aspek risiko porfolio keuangan, dan risiko operasional lainnya. 

Faktor bencana alam, kerusuhan, terorisme dapat memberi pengaruh yang besar 

terhadap besarnya pembayaran klaim/kewajiban dan tentunya secara langsung 

mempengaruhi rasio RBC. Jika rasio RBC terlalu besar maka tentu tidak efisien 
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bagi perusahaan karena modal yang diinvestasikan tidak produktif.  

 Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang 

asuransi konvensional maupun asuransi syariah dengan metode RBC dan EWS 

masih terdapat hasil yang kontradiksi satu sama lain. Hal ini juga menyebabkan 

bahwa penelitian mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan 

asuransi khususnya menggunakan metode RBC dan EWS masih diperlukan untuk 

memastikan ada tidaknya perbedaan kinerja pada perusahaan asuransi yang ada di 

Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa 

Konvensional dan Syariah (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di 

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia periode 2010-2012)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis mencoba  mengindentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti 

dan dianalisis sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa 

konvensional berdasarkan metode RBC dan EWS selama periode 2010-

2012? 

2. Bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah 

berdasarkan metode RBC dan EWS selama periode 2010-2012? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa 

konvensional dengan perusahaan asuransi jiwa syariah berdasarkan 

metode RBC dan EWS, selama periode 2010-2012 dan perusahaan 

asuransi mana yang memiliki kinerja keuangan lebih baik? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

tentang kondisi kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa konvensional 

berdasarkan metode RBC dan EWS selama periode 2010-2012. Disamping itu, 

penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis 
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dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Sarjana Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di atas, penelitian dilakukan 

dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa 

konvensional berdasarkan metode RBC dan metode EWS selama periode 

2010-2012. 

2. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah 

berdasarkan metode RBC dan metode EWS selama periode 2010-2012. 

3. Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi 

jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah berdasarkan metode RBC 

dan EWS, selama periode 2010-2012. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dasar untuk 

perbaikan dalam pengambilan keputusan mengenai sehat atau tidaknya 

kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dimana penulis dapat memperoleh gambaran menganai kinerja 

keuangan pada asuransi jiwa konvensional dengan syariah dan untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh. 

3. Bagi Pihak ketiga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

bahan referensi bagi pembaca yang tertarik dalam bidang usaha 

peransuransian. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang 

berdasarkan dengan kinerja keuangan asuransi. 
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1.5 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Singarimbun dan 

Effendi (2006:5) penelitian eksplanatori adalah : 

“Penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel-

variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.” 

 Karena alasan utama dari penelitian eksplanatori adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan, maka diharapkan melalui peneliti ini dapat dijelaskan 

hubungan dan pengaruh dari variabel-variabelnya yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat yang ada dalam hipotesis tersebut. 

 Metode penelitian yang digunakan untuk membantu peneliti untuk 

menjawab permasalahan yang akan diteliti dan dapat diterima secara ilmiah. 

Metode penelitian menurut I Made Wirartha (2006:68) metode penelitian 

merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau 

mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian. Sedangkan penelitian menurut 

Sugiyono (2010:2) pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian 

itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dan 

metode komparatif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu 

objek dengan adanya data / fenomena yang ada pada saat sekarang. Menurut 

Zulganef (2008:11), definisi metode deskriptif sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan suatu kondisi atau variable tertentu, tidak memilah-

milah atau mencari variable faktor atau variable tertentu.” 

Selanjutnya definisi metode komparatif menurut Nazir (2005:58) sebagai 

berikut : 

“Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya 

suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis 

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua 

kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.” 
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Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode analisis berupa analisis 

kinerja keuangan dan metode statistik. Indikator yang digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan metode RBC (Risk 

Based Capital) dan metode EWS (Earning Warning System). Analisis keuangan 

yang digunakan analisis rasio seperti Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, Rasio 

Retensi Sendiri dan Rasio Tingkat Kecukupan Dana. Sedangkan analisis statistik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji Independent Sample T-

Test. Dalam hal ini penulis ingin membandingkan kinerja perusahaan asuransi 

jiwa konvensional dengan perusahaan asuransi jiwa syariah, apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kinerja perusahaan asuransi jiwa konvensional 

dengan perusahaan asuransi jiwa syariah. 

1.6       Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

data dan informasi didapatkan melalui penelitian ke Pojok Bursa Universiatas 

Widyatama. Kemudian informasi penelitian ini juga didapatkan di Perpustakaan 

Magister Manajemen UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung. Serta informasi 

dari web lainnya yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Penelitian ini dimulai 

dari bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014. 


