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ABSTRAK 

 

Siti Lisnawati: Pengaruh Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto 

terhadap Laba Bersih Perusahaan pada PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Usaha Syariah. 
 

Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk 

memperoleh jaminan dari risiko yang mengancam, karena kehidupan yang semakin 

kompleks pada saat ini, kemungkinan adanya risiko yang mengancam kebutuhan 

manusia semakin besar pula. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling 

menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) antara sesama peserta 

asuransi. Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi 

syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh 

peserta asuransi kepada entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri 

dari dana tabarru’ dan tabungan, selanjutnya kumpulan dana peserta tersebut 

diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, premi yang 

didapatkan dari peserta asuransi sebagian dananya diinvestasikan, hal ini akan 

mempengaruhi terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersih sering kali digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Premi dan 

Pendapatan Investasi Netto terhadap Laba Bersih Perusahaan pada PT. Asuransi 

Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-2016. Serta untuk mengetahui 

pengaruh secara simultan Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi Netto 

terhadap Laba Bersih Perusahaan pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah 

periode 2014-2016. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian dengan menggunakan analisis secara parsial yaitu 

dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, 

koefisien determinasi, dan uji t serta dengan analisis secara simultan yaitu dengan 

analisis regresi berganda, korelasi berganda dan uji F. Analisis pada penelitian ini 

didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows versi 16.0. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dari Laporan Keuangan PT. Asuransi Sinar Mas 

Unit Usaha Syariah periode 2014-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan dengan hasil 

analisis koefisien determinasi secara parsial antara Pendapatan Premi terhadap Laba 

Bersih diperoleh pengaruhnya sebesar 28,1% dan Ho diterima. Pendapatan Investasi 

Netto terhadap Laba Bersih secara parsial, dibuktikan dengan hasil koefisien 

determinasi diperoleh pengaruhnya sebesar 16,40% dan Ho diterima. Secara 

simultan hasil dari analisis koefisien determinasi antara Pendapatan Premi dan 

Pendapatan Investasi Netto terhadap Laba Bersih diperoleh pengaruhnya sebesar 

32,9% dan Ho diterima yang artinya Pendapatan Premi dan Pendapatan Investasi 

Netto secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. 

Asuransi Sinar Mas Unit Usaha Syariah periode 2014-2016. 
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