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ABSTRAK 

Fasha Novita, Pengaruh Dana Tabarru Terhadap Hasil Investasi Studi Kasus 

PT.BNI Life Insurance Periode 2015-2017. 

 Penelitian ini di latar belakangi dengan semakin besar adanya risiko yang 

mengancam keselamatan dan kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya 

alasan tersebut maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi manusia 

secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meminimalisir resiko yang tidak 

terduga, maka dari itu masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk 

mejamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, di hari tuanya, sampai pendidikan 

bagi anak-anak tersebut. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat bagi 

masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana tingkat 

pendapatan Dana Tabarru yang diperoleh pada BNI Life Insurance periode 2015-

2017 (2) Bagaimana tingkat pendapatan Hasil Investasi yang diperoleh pada BNI 

Life Insurance periode 2015-2017 (3) Bagaimana pengaruh Dana Tabarru 

terhadap Hasil Investasi periode 2015-2017. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari sebuah konsep 

ada atau tidaknya keterkaitan satu sama lain antar variabel, yang mana jika tidak 

adanya suatu keterkaitan tidak bisa diangkat sebagai penelitian dan jika adanya 

keterkaitan satu variabel dengan variabel lain akan sah dan bisa diangkat sebagai 

penelitian. 

Metode dalam penelitian ini merupakan jenis metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif, serta pengumpulan data dengan teknik, kepustakaan 

(Bibliography), dokumentasi, dan browsing. Penganalisisan data menggunakan 

analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang perhitungannya 

menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolahan data  

statistik yang dikenal dengan SPSS versi 16.  

Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Tingkat kenaikan dan 

penurunan pendapatan Dana Tabarru di PT. BNI Life Insurance meliputi faktor 

menentukan target, mulai dari risiko yang akan dicapai, jumlah peserta yang akan 

dicapai, hingga penetapan kontribusi peserta baru. (2) Tingkat kenaikan dan 

penurunan pendapatan Hasil Investasi di PT. BNI Life Insurance meliputi 

solvabilitas dana tabarru, dana investasi peserta, dan dana pemegang saham. (3) 

Berdasarkan penelitian secara parsial (uji t), pengujian regresi linear berganda 

yang dilakukan variabel Dana Tabarru dengan Hasil Investasi menghasilkan nilai 

R-Square sebesar 0,376. Hal tersebut menjelaskan pengaruhnya terhadap Hasil 

Investasi sebesar 37,6% sedangkan sisanya sebesar 62,4% dijelaskan oleh variabel 

lain selain Dana Tabarru. 

  


