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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya meliputi data,
analisis dan interpretasi data yang diperoleh.

B. Obyek Penelitian

Penelitian ini berobyek pada perusahaan asuransi di Indonesia yang

memiliki saham dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta diawasi

dari OJK. Perusahaan asuransi juga memiliki laporan keuangan yang lengkap dari

tahun 2015-2017. Lokasi ini dipilih karena adanya kecukupan dan ketersediaan

data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Jenis Data

Data Sekunder, yaitu data laporan laba rugi, neraca, laporan tingkat

kesehatan keuangan asuransi, meliputi rasio solvabilitas, rasio kecukupan

investasi, rasio hasil perimbangan investasi dengan pendapatan dan rasio beban

dari tahun 2015, 2016, 2017 yang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK). Sumber data didapatkan melalui website masing-masing perusahaan

asuransi.

D. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dari penelitian ini adalah usahaan Asuransi yang

telah tercatat dalam OJK dan dalam pengawasan OJK. Berdasarkan hal tersebut,

maka diperoleh populasi sebanyak 50 perusahaan asuransi jiwa.
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E. Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitan ini adalah menggunkan metode

purposive sampling yaitu perolehan sampel berdasar kriteria tertentu. Kriteria

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan Asuransi Jiwa yang tercatat dalam daftar asuransi jiwa berdarkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2. Perusahaan Asuransi Jiwa yang konsisten menerbitkan laporan keuangan

tahunan dari tahun 2015-2017.

Berdasarkan kriteria diatas, perusahaan asuransi jiwa yang memenuhi

syarat dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan dengan periode penelitian 3

tahun sehingga jumlah observasi pada penelitian ini sebanyak 81 sampel, sebagai

berikut :



27

Tabel 3.1 Daftar Tabel Sampel Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

No. Nama Perusahaan Nomor Izin Usaha
Tanggal Izin

Usaha
1 PT Jiwa Sinarmas MSIG Insurance KEP-649 /KM.10/ 2011 3 Agustus 2011
2 PT Jiwasraya Insurance KEP-098/ KM.11/ 1986 08-Sep-86
3 PT.Asurnasi FWD Life Indonesia KEP-05/D/05/2013 18 Februari 2013
4 PT.Asuransi Panin Dai-Ichi KEP-213/KMK.013/1992 6 Agustus 1992
5 PT. Jiwa Ace Assurance KEP-072/KM.11/1986 14 Juli 1986
6 PT. AIA Financial KEP-156/KMK.017/1997 03-Apr-87
7 PT. Asuransi Allianz Life Indonesia KEP-513/KMK.017/1996 16 Agustus 1996
8 PT. Axa Life Indonesia KEP.05/KMK.017/1997 3 Januari 1997
9 PT. Asuransi Jiwa BCA KEP-91/D.05/2014 14 Juli 2014

10 PT. BNI Life Insurance KEP.305/KMK/017/1997 7 Juli 1997
11 PT. Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera KEP-181/KMK/13/1988 10 Oktober 1988

12
PT. Asuransi Jiwa Central Asia
Raya

KEP-013/KM.13/1987 18 Desember 1987

13 PT. Commonwealth Life KEP-773/KMK.017/1993 6 Agustus 1993

14
PT. Asuransi Jiwa Generali
Indonesia

KEP-281/KMK.017/1994 24 Juni 1994

15 PT. Great Eastern Life Indonesia KEP-514/KMK.017/1996 16 Agustus 1996
16 PT. Hanwha Life Insurance KEP-603/KMK.017/1995 18 Desember 1995

17
PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia

KEP-020/KMK.13/1989 6 Maret 1989

18 PT. Prudential Life Assurance KEP-241/KMK.017/1995 1 Juni 1995
19 PT. Capital Life Indonesia KEP-32/D/05/2014 5 Mei 2014
20 PT. indolife Pensiontama KEP-585/KM.13/1991 23-Nov-91
21 PT. Asuransi Jiwa Inhealth KEP-38/KMK.10/2009 20 Maret 2009
22 PT. Sun Life Financial Indonesia KEP-576/KMK.017/1995 22 Desember 1995
23 PT. Asuransi Jiwa Reliance KEP-762/KM.01/2012 27 Desember 2012
24 PT. Asuransi Jiwa Sequis Life KEP-106/KM.13/1992 18-Apr-92
25 PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri KEP-082/KM.11/1986 12 Agustus 1986
26 PT. Zurich Topas Life KEP-79/KM.10/2011 21 Januari 2011
27 PT. Asuransi Jiwa Taspen KEP-30/D.05/2014 10-Apr-14

Sumber data : OJK, daftar asuransi jiwa (diolah kembali)

F. Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y) dan

variabel independen adalah Solvabilitas (X1), Kecukupan Investasi (X2), Hasil

Perimbangan Investasi terhadap Pendapatan (X3) dan  Beban (X4).

1. Profitabilitas
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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari/

memperoleh keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari

penjualan dan pendapatan investasi dari efisiensi perusahaan menurut (Kasmir,

2011 :198). Dalam peneltian ini, profitabilitas yang unbtuk mengitung laba

perusahaan diproyeksikan dengan ROA (Return On Asset) yaitu merupakan

rasio keuangan perusahaan yang mengukur dari keuntungan/laba  bersih yang

diperoleh dari pemakaian aktiva. Rumus yang digunakan dalam menghitung

ROA adalah:

ROA = x 100%
2. Risk Based Capital/ Solvabilitas

Solvabilitas ialah ukuran dari tingkat kesehatan keuangan asuransi dengan

tingkat Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) sebesar 120%. Dalam

penelitian ini, perhitungan solvabilitas diproyeksikan dengan rasio solvabilitas.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas adalah:

=
3. Kecukupan Investasi

Kecukupan investasi merupakan gambaran/kemampuan perusahaan dalam

memenuhi pembiayan investasi yang mungkin terjadi. Dalam penelitian ini,

kecukupan investasi diproyeksikan dengan rasio kecukupan investasi. Rumus

yang digunakan adalah:

= +
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4. Hasil Perimbangan Investasi dengan Pendapatan Premi

Perimbangan hasil investasi dengan pendapatan premi merupakan

gambaran/kemampuan perusahaan dalam melakukan perimbangan antara hasil

investasi dengan pendapatan premi. Dalam penelitian ini, hasil perimbangan

invetasi dengan pendapatan premi diproyeksikan dengan rasio PHIP

(Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan). Rumus yang digunakan

adalah:

= ( )( )
5. Beban

beban (klaim + usaha + komisi) merupakan gambaran yang digunakan

untuk melihat biaya yang dikeluarkan tidak melebihi pendapatan. Dalam

penelitian ini, Beban diproyeksikan menggunakan rasio beban. rumus yang

digunakan adalah:

= + ℎ +
G. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini

menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan, mencatat dan mengkaji

dokumen-dokumen tentang data laporan keuangan pada Asuransi Indonesia untuk

tahun, 2015, 2016, dan 2017 yang di ambil secara langsung di website resmi

perusahaan asuransi.
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H. Metode Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah uji yang dilakukan sebelum diolah uji dari

regresi, yang mana uji ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa

tidak ada kesalahan dalam data yang diambil serta akan diolah yang kemudian

bisa dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik sendiri terdiri dari

normalitas, kemudian multikolinearitas dilanjutkan oleh heteroskedastisitas dan

yang terakhir adalah autokorelasi.

a. Normalitas

Normalitas sendiri bertujuan untuk mencari tahu bahwa apakah di

model regesi hasil olahan data baik pada variable terikat maupun variable

bebas masing-masing berdistribusi secara normal atau tidak. Hal ini

kemudian akan menyimpulkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengujian normalitas menggunakan teknik Komalgorov-Sminov dengan

rumus sebagai berikut:

= 1,36 1 + 21 2
Ket:

KD = Harga dari Kolmagorov-Sumirnov

n1 = sample yang didapatkan

n2 = sample yang diekspektasikan

Sugiyono,(2010: 159)
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Kriteria-kriteria yang menggunakan nilai-nilai signifikan > 0,05 maka

dapat dikatakan data berdistribusi normal dan untuk nilai signifikansi < 0,05

maka data tidak berdistribusi normal.

a. Uji Linearitas

Uji linearitas dimaksudkan guna mengetahui masing-masing variabel

bebas mempunyai hubungan yang linear atau tidak terhadap variabel

terikatnya.. Rumus perhitungannya adalah:

=
Ket:

Freg = bilangan F untuk garis regresi

RKreg = rata-rata kuadrat garis regresi

RKres = rata-rata kuadrat residu

Sutrisno Hadi,(2004:13)

Kriteria menngunakan Fhitung lebih besar dari Ftabel dengan tingkat

signifikan 5%(0,05) yang artinya hubungan dari variabel dependen dan

independen memiliki sifat linear. Jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka

hubungan dari variabel dependen dan independen memiliki sifat tidak linear.

b. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu

mengenai hubungan antara variable-variabel bebas yang digunakan apakah

memiliki hubungan yang saling ketergantungan atau tidak. Hasil pengujian

ini berdasar dari teknik korelasi produk momen Pearson yakni :
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= ∑ (∑ )(∑ )( ∑ − (∑ ) ) ( ∑ −(∑ ) )
Keterangan:

r2x2 = coefisien corelasion antar x1 dan x2

∑X1 = var x1

∑X2 = var x2

∑X1X2 = perkalian antar X1dan x2

(∑X1)2 = var x1 dikuadratkan

(∑X2)2 = var X2 dikuadratkan

N = jumlah dari responden

Suharsimi,(2010: 213)

Syarat untuk tidak terjadi multikolinieritas ialah harga dari

interkorelasi/ tolerance dari  variabel bebas < 10 dan nilai VIF > l. Jika

harga interkorelasi dari variabel bebas > 10 maka terjadi multikolinieritas

dan analisis data tidak bisa dilanjutkan Sunyoto, (2007: 80).

c. Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ketidakcocokan atau

tanda-tanda ketidaksamaan antara varian-varian dari sisa hasil antara satu

pengamatan dengan pengamatan lainnya. Ketika berbeda maka bisa disebut

heteroskedastisitas, jika tidak ada perbedaan maka dikatakan

homoskedastisitas.

2. Uji Hipotesis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda penelitian ini berguna untuk

mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama pada
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variabel dependen. Persamaan yang digunakan pada analisis linier berganda

adalah:

Y= a +b1X1+b2X2+b3X3+ b4X4+b5X5

Keterangan :

Y  : Profitabilitas (ROA)

X1 : Rasio Solvabilitas

X2 : Rasio Kecukupan Investasi

X3 : Rasio Hasil Perimbangan Investasi dengan Pendapatan Netto

X4 : Rasio Beban

a : konstanta, nilai Y jika X = 0

b : koefisien regresi linier berganda

1) Mencari koefisien korelasi (r)

Uji pengaruh secara simultan dari penelitian ini menggunakan 4

variabel independen. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam

menghitung R berdasar 4 variabel bebas.

RY(X1X2X3X4X5) =
∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑

Usman dan Akbar,(2006:242)

2) Mencari koefisien determinasi (R2)

Uji ini berfungsi guna mengetahui seberapa besarnya pengaruh dari

kesemua variabel independen pada variabel dependen. Nilai R2 adalah nilai

kuadrat dari R(koefisien korelasi), sehingga rumusnya menjadi:

( ) = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑
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3) Menguji signifikansi koefisien korelasi ganda dengan uji F

Pengujian dari uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel X

pada Y secara simultan dengan membandingkan nilai Fhitung (Fh) dengan

Ftabel (Ft). (Sugiyono,2012:235) merumuskan Fhitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

ℎ = /(1 − )/( − − 1)
Keterangan :

R :Koefisien korelasi ganda

k :Jumlah variabel independen

n :Jumlah anggota sampel

Kriteria untuk kesimpulan penelitian sebagai berikut:

a) Jika Fhitung >Ftabel, maka hipotesis variabel independen diterima

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Jika Fhitung <Ftabel, maka hipotesis ditolak secara simultan tidak

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.


