
 

 

ABSTRAK 

Beni winata :Pengaruh Jumlah Pendapatan Pengelolaan Asuransi dan 

Pendaptan Investasi Terhadap Perolehan Laba Pada 

Perusahaan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 

2014- 2016 

Penulisan ini dilatar belakangi tujuan dari di dirikannya setiap usaha baik 

usaha tidak terlepas dari pengaharapan suatu keuntungan begitu pula dengan asuransi 

syariah. Faktor- faktor yang di gunakan untuk melihat apakah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat perolehan laba diantaranya adalah pendapatan 

pengelolaan laba dan pendapatan investasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) seberapa besar pengaruh 

pendapatan pengloaan operasi Asuransi (2) seberapa besar pengaruh pendapatan (3) 

seberapa pengaruh jumlah pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan 

investasi terhadap perolehan laba PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan data berupa angka – 

angka menggunakan uji statistic. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder diperoleh dari laporan keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

perioede 2014 – 2016 berasal dari halaman website 

(www.asuransisinarmassyari’ah.co.id). Teknik yang digunakan dalam pnelitian ini 

adalah analisis regresi linier sederhana, analaisis regresi linier berganda, analisis 

korelasi pearson product moment, koefisien determinasi dan analisis hipotesis yaitu 

uji signifikansi pasrial (Uji t) dan uji signifikansi simultan (Uji f). 

Hasil penelitian menujukan bahwa ; 1) Secara parsial, pengaruh Pendapatan 

Pengelolaan Operasi Asuransi (X1) terhadap Peroleahan Laba (Y) yaitu dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel pada tingkat signifikan (α)=0,05  dan discount 

factor  (df) = 12-2 = 10 sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 2.228. Hasil pengujian 

perhitungan SPSS diperoleh nilai uji t sebesar 8.365 dengan tingkat signifikan 

0,000%. Hal ini memenuhi syarat thitung < ttabel yaitu 8.365 < 2,306 dengan nilai 

signifikan 0,000%. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya  

terdapat kontribusi yang signifikan antara Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi 

terhadap Perolehan Laba PT. Asuransi Sinar Mas Unit syaariah. 2) Secara parsial, 

pengaruh Pendapatan nvstasi (X2) terhadap Pendapatan Investasi (Y) yaitu dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel pada tingkat signifikan (α)=0,05  dan discount 

factor  (df) = 12-2 = 10 sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 2.228. Hasil perhitungan 

SPSS diperoleh nilai uji t sebesar 1.386 dengan tingkat signifikan 0,196%. Hal ini 

memenuhi syarat thitung < ttabel yaitu 1.386 < 2,228 dengan nilai signifikan 0,196%. 

Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima yang artinya tidak terdapat 
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kontribusi yang signifikan antara Pendapatan Investasi terhadap Perolehan Laba PT. 

Asuransi Sinar Mas. 3 )Secara simultan, berdasarkan tiga variabel yang telah diuji 

yaitu pengaruh Pendapatan Pengelolaan Investasi (X1) dan Pendapatan Investasi (X2) 

terhadap Perolehan Laba (Y) yaitu dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel pada 

tingkat signifikan (α)=0,05  maka Ftabel =   (      )*(    ) (        
 )+ dengan besarnya Ftabel yaitu 17,1. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan baik 

secara manual maupun dengan menggunakan software SPSS Version 16.0  maka 

diketahui bahwa besarnya nilai Fhitung adalah 71.642 dan Ftabel sebesar 17,1 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian diketahui bahwa Fhitung > Ftabel atau 

71,642 > 17,1. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara Pendapatn Penglolaan Operasi 

Asuransi dan Pendapatan Invtasii terhadap Perolehan Laba PT. Asuransi Sinar Mas. 

 


