
 

 

ABSTRAK 
 

Desi Eka Mulyati: Pengaruh Hasil Investasi dan Kontribusi Peserta terhadap 
Surplus Underwriting PT. Asuransi Sinar Mas Syariah Periode 
2015-2018. 

  
 Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya teori yang awal yang 
menyatakan bahwa untung ruginya suatu perusahan dapat dilihat dari laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Pada perusahaan asuransi laporan keuangan dana 
tabarru’ dinyatakan untung ketika ada dalam kondisi surplus. selisih lebih total 
kontribusi peserta ke dalam dana tabarru’ ditambah kenaikan aset reasuransi setelah 
dikurangi klaim disebut surplus underwriting. Ada beberapa variabel yang 
mempengaruhi surplus/defisitnya undewriting dintaranya hasil investasi, dan 
kontribusi.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh hasil investasi 
terhadap surplus underwriting PT. Asuransi Sinar Mas Syariah secara parsial, 2) 
mengetahui pengaruh kontribusi peserta terhadap surplus underwriting PT. Asuransi 
Sinar Mas Syariah secara parsial, 3) mengetahui pengaruh hasil investasi dan 
kontribusi peserta terhadap surplus underwriting PT. Asuransi Sinar Mas secara 
simultan.  
 Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website 
resmi PT. Asuransi Sinar Mas www.sinarmas.co.id. Dengan menggunakan teknik 
penelitian analisis regrsei linier sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis 
korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, koefisien determinasi, dan analisis uji 
hipotesis uji signifikansi parsial (Uji t) dan uji signifikansi simultan (Uji F). 

 Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan: (1) uji t yang dilakukan penulis 

sebagaimana data yang telah diolah menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,007 dan nilai 

ttabel sebesar 1,761 dan hasil tersebut berarti bahwa nilai t hitung < ttabel, yaitu 1,007 > 

1,761 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya 

Hasil Investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus 

Underwrting pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah periode 2015-2018. (2) Hasil uji t 

yang dilakukan penulis sebagaimana data yang telah diolah menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 2,844 satuan dan nilai ttabel sebesar 1,761 satuan dan hasil tersebut berarti 

bahwa nilai t hitung >  ttabel, yaitu 2,844 > 1,761 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak, yang artinya kontribusi peserta secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Surplus Underwrting pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah 

periode 2015-2018. (3) Hasil uji F diperoleh nilai         sebesar 6,031 sedangkan 

nilai        adalah 3,89 sehingga perbandingan antara         >        yaitu  6,031 > 

3,89. Dari keterangan tersebut maka Ha diterima yang artinya bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara hasil investasi dan kontribusi peserta terhadap surplus 

underwriting pada PT. Asuransi Sinar Mas Syariah periode 2015-2018. 
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