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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Semenjak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, 

istilah “syariah” mulai terdengar dimana-mana. Istilah ini menjadi 

sandangan dari berbagai institusi bisnis semenjak diberlakukannya UU 

No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut UU perbankan yang baru 

tersebut mendapat respon yang cukup besar dari industri perbankan. 

Ditandai munculnya perbankan-perbankan yang berpraktik dengan pola 

syariah yang semakin menyemarakkan proses bisnis syariah. Dalam kurun 

waktu yang sama, melihat perkembangan industri perbankan syariah yang 

semakin meningkat, praktik bisnis syariah pun mulai merambah pasar 

modal Indonesia, Industri asuransi, perhotelan, dan sebagainya (Supawi, 

2005). 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga mulai membentuk indeks saham 

syariah yang dinamai dengan JII sebagai singkatan dari Jakarta Islamic 

Index. Industri asuransi mulai meluncurkan asuransi berpola syariah 

dengan istilah takaful. Industri perdagangan pakaian muslim mulai 

merambah di banyak daerah. Industri penerbitan buku Islam menunjukkan 

perkembangan yang fantastis. Bisnis perhotelan juga mentasbihkan dirinya 

sebagai bisnis syariah, dan lain-lain (Supawi, 2005). 
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Selain UU perbankan tersebut, UU otonomi daerah juga semakin 

menyemarakkan menguatnya trend keislaman. Berbagai Pemerintah 

Daerah dengan memanfaatkan otonomi daerah mulai memposisikan 

daerahnya sebagai pemerintahan Islam seperti Nanggroe Aceh 

Darussalam, Provinsi Riau, Provinsi Banten, Kabupaten Tasikmalaya, dan 

lain-lain. Adanya perubahan paradigma semacam ini, tentu saja diikuti 

dengan perubahan setting pengelolaan daerah demi kesejahteraan 

masyarakat secara paripurna (holistic). Pemerintah tidak lagi hanya 

meneruskan model pengelolaan seperti yang sudah-sudah, tetapi perlu 

mencari terobosan dengan memasukkan nilai-nilai keislaman. Tidak hanya 

sebatas pada perubahan status dan politik saja, seperti tata ekonomi pun 

diupayakan lekat dengan nilai-nilai Islam (Thahir, 2000). 

Sambutan positif dari masyarakat terhadap istilah “syariah” pada 

institusi bisnis (terutama lembaga keuangan) ini setidaknya mempunyai 

dua alasan, yaitu pertama, adanya anggapan bahwa lembaga keuangan 

syariah lebih tahan terhadap goncangan krisis. Pendapat ini didasarkan 

pada pengalaman Bank Muamalat yang terbukti tidak mengalami krisis. 

Hal ini pula yang menjadi determinan dalam penetapan UU No.10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, yang memperbolehkan bank beroperasi dengan 

pola konvensional maupun dengan pola syariah. Kedua, memanfaatkan 

momentum untuk merealisasikan keinginan meluasnya penerapan syariah 

Islam, termasuk pada sektor ekonomi. Kedua alasan tersebut juga tidak 
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terlepas dari ikatan emosional yang melekat pada masyarakat Indonesia 

karena sebagian besar adalah pemeluk agama Islam (Mudzakir, 2005). 

Industri asuransi di Indonesia tumbuh secara positif dan stabil, hal 

ini dapat dilihat dari gross domestic product (GDP) masyarakat per tahun 

yang juga meningkat. Jika GDP bertambah, otomatis masyarakat 

menabung dengan cara membeli polis asuransi. Pertumbuhan pasar 

asuransi juga didukung growing baby boomers, yaitu masyarakat yag 

berusia 30-45 tahun, karena pada usia tersebut masyarakat biasanya mulai 

mapan dan berpikir bagaimana melindungi dirinya (www.infobank .com). 

Sedangkan prospek asuransi syariah di Indonesia sangat besar. 

Data Departemen Keuangan menunjukkan aset total perusahaan asuransi 

syariah terus tumbuh. Per akhir tahun 2005 angkanya mencapai Rp 20,15 

Triliun. Premi bruto dan premi neto selama lima tahun terakhir selalu naik, 

kecuali untuk premi neto dari 2001 ke 2002. Diperkirakan selama 2007, 

premi asuransi syariah sekitar 15,09% (www.infobank.com). 

Pada saat ini jumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia ada 53. 

Salah satunya adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga. Tiga dari empat 

perusahaan terbesar adalah milik negara, dua diantaranya adalah 

perusahaan kawakan yang ada sejak zaman kolonial Belanda. Yang 

menarik adalah bahwa PT. Asuransi Takaful Keluarga ternyata mampu 

menyisihkn 42 perusahaan lain yang sudah lama beroperasi. Berikut tabel 

rangking polis asuransi di Indonesia. 
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Tabel 1 Rangking Pemegang Polis Asuransi di Indonesia 

Rangking Nama Perusahaan Jumlah Pemegang Polis 

1 Bringin Jiwa Sejahtera 6.766.345 

2 AJB Bumiputera 1912 4.789.062 

3 Jiwasraya 3.010.210 

4 Koperasi Asuransi Indonesia 2.423.672 

10 Asuransi Takaful Keluarga 150.107 

 Total 53 Perusahaan Asuransi 20.360.574 

Sumber : www.takaful.com 

 
Berkenaan dengan hal tersebut mendorong penulis untuk lebih jauh 

mengetahui sekaligus berusaha meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pilihan masyarakat untuk berasuransi di asuransi syariah. Menyadari 

banyaknya faktor yang berpengaruh, maka dalam penelitian ini 

memfokuskan pada variabel ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, usia dan variabel persepsi masyarakat 

terhadap asuransi syariah. 

 

B. Perumusan Maslah 

1. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh pada pilihan masyarakat untuk 

berasuransi di asuransi syariah ? 

2. Bagaimana pola pengaruh variabel di atas terhadap pilihan masyarakat 

untuk berasuransi di asuransi syariah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pendapatan, pendidikan, 

jumlah tanggungan keluarga, usia, dan persepsi masyarakat terhadap 

pilihan masyarakat berasuransi di asuransi syariah. 

2. Untuk mengetahui pola pengaruh variabel-variabel di atas terhadap pilihan 

masyarakat berasuransi di asuransi syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat digunakan sebagai masukkan bagi asuransi syariah dalam 

mengambil kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. 

2. Sebagai masukan yang berguna bagi mereka yang memiliki kesamaan 

tujuan dengan penelitian ini, untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Menambah cakrawala penulis tentang Ekonomi Islam, khususnya yang 

menyangkut bidang usaha asuransi berdasar syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Model dan Alat Analisis 

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 

masyarakat untuk berasuransi di asuransi syariah, digunakan Logit Model 

(Logistic Distribution Function). Model ini digunakan untuk mengestimasi 

bagaimana dan seberapa besar pengaruh dari varibel pendapatan, 

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, usia, dan persepsi terhadap 

pelayanan di asuransi syariah, persepsi terhadap riba/bunga perbankan, 
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sistem operasi berdasar syariah, serta prosedur administrasi terhadap 

pilihan masyrakat untuk berasuransi di asuransi syariah sebagai variabel 

dependen. 

Model logit dirumuskan sebagai berikut : 
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1

1
1
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=
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Pada persamaan ini, 

e  : Mewakili baris logaritma natural yang harganya 2,71828 

Zi  : Nilai log baris e dari kemungkinan memilih asuransi syariah 

sebagai tempat berasuransi. 

Pi  : Probabilitas dimana masyarakat menentukan keputusannya, diberi 

harga Xi. 

Apabila Pi merupakan masyarakat yang memutuskan berasuransi 

di asuransi syariah, maka 1-Pi merupakan probabiltas masyarakat yang 

memutuskan tidak berasuransi di asuransi syariah. Hal, tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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Jika persamaan (3) dibentuk ke dalam log, maka : 
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Dimana Li disebut logit, sehingga persamaan (4) disebut sebagai 

model logit (Damodar Gujarati, 1995). 

Dalam penelitian ini, variabel dependen dan variabel independen 

dapat dirumuskan dalam model logit sebagai berikut :  

eiUSIAPERTGGDIKPendpZi
Pi

PiLnLi ++++++==
−

= 543210 tan
1

ββββββ

 

Keterangan : 

Li  : Log probabilitas dari pilihan masyarakat untuk berasuransi 

atau tidak di asuransi syariah 

β0  : konstan 

β1-β4  : Koefisien persamaan logit 

Pendptan  : Pendapatan responden 

DIK  : Pendidikan responden 

TGG  : Jumlah tanggungan keluarga 

USIA  : Usia responden 

PER  : Persepsi responden terhadap Asuransi Syariah 

ei  : Disturbance term 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Primer : Diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dengan 

responden melalui sistem tanya jawab dengan kuesioner yng berisi 

tentang variabel-variabel yang telah dirumuskan. 
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b. Sekunder : Diperoleh dari lembaga terkait yang berhubungan dengan 

penelitian serta sumber lain yang menunjang seperti Badan Pusat 

Statistik Kota Surakarta. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan serta untuk 

mewujudkan tulisan yang sistematis, maka penulis akan membagi tulisan 

ini ke dalam beberapa bab, dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa 

sub bab. Adapun sistematika skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat teori-teori yang relevan yang dipilih dari berbagai 

sumber tertulis dan mendukung dengan penelitian yang 

dilakukan, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat kerangka penelitian, metode 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, defenisi 

variabel, dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISA DATA 

Berisi tentang gambaran umum penelitian, deskripsi faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap pilihan masyarakat 

berasuransi di asuransi syariah, dan analisis hasil estimasi 

data. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai uraian kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang 

dianjurkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengambil 

kebijakan terhadap masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 




