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ABSTRAK 

 

Zainul Hadi: Pengaruh Jumlah Pendapatan Premi dan Hasil Investasi 

terhadap Laba di PT. Prudential Life Assurance (Unit 

Syari’ah) Periode 2006-2015 

 

Asuransi merupakan usaha jasa keuangan untuk menghimpun dana peserta 

melalui pengumpulan premi asuransi, dengan tujuan untuk memberi perlindungan 

kepada anggota peserta pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya  

kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. PT. Prudential Life Assurance 

(Unit Syari’ah) merupakan salah satu lembaga dalam bidang ini yang 

perkembangannya cukup baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) besarnya pengaruh jumlah 

pendapatan premi secara parsial terhadap laba, (2) besarnya pengaruh hasil 

investasi secara parsial terhadap laba, dan (3) besarnya pengaruh jumlah 

pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap laba di PT. 

Prudential Life Assurance (Unit Syari’ah). 

Penelitian ini didasarkan kepada kerangka teori bahwa apabila jumlah 

pendapatan premi dan hasil investasi naik, maka laba akan meningkat, dan 

sebaliknya jika jumlah pendapatan premi dan hasil investasi turun maka laba akan 

ikut menurun. 

Metode penilitian yang digunakan adalah eksplanatory research dengan 

pendekatan kuantitatif yaitu untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna 

memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Jenis data yang dipakai adalah kuantitatif yang diolah dengan metoda 

statistika. Sumber data yang digunakan yaitu data skunder dan teknik 

pengumpulan data berdasarkan dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif dan asosiatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) secara parsial pengaruh jumlah 

pendapatan premi terhadap laba perusahaan dapat dirumuskan hasil uji t, thitung 

6,361 ≥ ttabel 1,8595 artinya terdapat pengaruh positif signifikan jumlah 

pendapatan premi terhadap laba perusahaan pada PT. Prudential Life Assurance 

(Unit Syari’ah), (2) secara parsial pengaruh hasil investasi terhadap laba 

perusahaan dapat dirumuskan hasil uji t, thitung 2,278 ≥ ttabel 1,8595 artinya terdapat 

pengaruh positif signifikan hasil investasi terhadap laba perusahaan pada PT. 

Prudential Life Assurance (Unit Syari’ah), dan (3) secara simultan pengaruh 

jumlah pendapatan premi dan hasil investasi terhadap laba perusahaan 

berdasarkan hasil uji F, Fhitung 32,811 ≥ Ftabel 4,74 dapat dirumuskan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya Jumlah Pendapatan Premi dan Hasil Investasi  

berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Laba Perusahaan di PT. 

Prudential Life Assurance (Unit Syari’ah). 

 

Kata Kunci: hasil investasi, jumlah pendapatan premi, dan laba perusahaan. 


