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ABSTRAK 

Hari Apriyadi; (1211307049): “Pengaruh Pendapatan Investasi Terhadap Cadangan 

Dana Tabarru’ Pada PT. Asuransi Takaful Keluargga Indonesia”.  

Cadangan Dana Tabarru’ adalah cadangan yang dibentuk dari surplus 

underwriting yang didapat dari pendapatan underwriting tabarru’, beban tabarru’, 

dan Pendapatan Investasi dana tabarru’, untuk mendapatkan surplus yang lebih besar 

perusahaan harus mampu mengelola dengan baik. Pendapatan dan beban menjadi 

faktor penting terhadap besar kecilnya jumlah surplus jika terjadi banyak klaim pada 

nasabah dana tabarru’ akan mengalami defisit dan tidak akan terjadi surplus. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru’ yang dihitung 

menggunakan surplus underwriting. Variabel independen adalah Pendapatan 

Investasi dengan indikator total beban asuransi pada laporan surplus/defisit 

underwriting dana tabarru’, dan Variabel dependen adalah Cadangan Dana Tabarru’ 

yang di bentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta dan 

kepada entitas asuransi syariah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif tersebut diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan PT. asuransi Takaful Keluarga Indonesia tahun 2009 sampai tahun 

2014, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistika. Maka 

metode penelitian yang di gunakan adalah deskriftif-analitis-verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif yang menggunakan data historis berupa data series . 

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara Pendapatan Investasi terhadap 

Cadangan Dana Tabarru’ memiliki hubungan yang searah, hal ini diperkuat dengan 

hasil persamaan analisis Regresi Sederhana yang diperoleh yaitu Y= 3,193 + 0,808 X. 

Kemudian hasil hitung korelasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,817 dimana angka 

tersebut berada pada interval 0,80 – 1,00 yang artinya hubungan Pendapatan Investasi 

berkorelasi sangat kuat dengan Cadangan Dana Tabarru’ ini artinya bahwa ketika 

Pendapatan Investasi terjadi kenaikan maka Cadangan Dana Tabarru’ pun ikut naik 

begitupun sebaliknya. Dan nilai koefisien determinasi adalah 0,668 dalam persentase 

sebesar 66,8%, hal ini berarti Pendapatan Investasi mempengaruhi Cadangan Dana 

Tabarru’ sebesar 66,8% dan 33,2% diakibatkan oleh faktor lain.  

Hasil perhitungan dan hipotesis menunjukkan bahwa t hitung sebesar 2,835 

sedangkan t tabel sebesar 2,77645 atau 2,835 > 2,77645 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, jadi Pendapatan Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana 

Tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia. 
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