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ABSTRAK 

 

Citra Zahrotun Najiah: Pengaruh Dana Tabarru’ dan Jumlah Ekuitas terhadap 

Return On Equity (ROE) PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah 

Penelitian ini dilatarbelakangi asumsi bahwa dana tabarru’ dan jumlah 

ekuitas dapat mempengaruhi Return On Equity (ROE). Karena dapat dilihat dari 

data laporan keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah, peningkatan dana 

tabarru’ dan jumlah ekuitas yang fluktuatif akan diikuti dengan penurunan atau 

kenaiakan tingkat Return On Equity (ROE). Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian seberapa besar pengaruh dana tabarru’ dan jumlah ekuitas terhadap 

Return On Equity (ROE) PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

secara parsial dana tabarru’ terhadap Return On Equity (ROE) PT. Asuransi Sinar 

Mas Unit Syariah, pengaruh secara parsial jumlah ekuitas terhadap Return On 

Equity (ROE) PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah dan pengaruh secara simulan 

dana tabarru’ dan jumlah ekuitas terhadap Return On Equity (ROE) PT. Asuransi 

Sinar Mas Unit Syariah. 

Dana tabarru’ adalah kumpulan dana yang  berasal dari kontribusi peserta 

asuransi. Jumlah ekuitas adalah jumlah modal perusahaan baik modal sendiri atau 

modal dari pihak lain. Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas untuk 

mengukur tingkat pengembalian yang yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 

(time series) yaitu berbentuk laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan 

oleh PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah peridoe 2014-2017. Teknis analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, 

analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, analisis uji t (parsial dan 

analisis uji F (simultan).  

Hasil penelitian secara parsial antara dana tabarru’ terhadap Return On 

Equity (ROE) yang diperoleh dari pengujian uji t SPSS          <       (-0,658 < 

2,179) dengan nilai signifikansi 0,523, dapat disimpulkan    diterima dan    

ditolak artinya dana tabarru’ tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return 

On Equity (ROE). Hasil penelitian secara parsial antara jumlah ekuitas terhadap 

Return On Equity (ROE) yang diperoleh dari pengujian uji t         <       (0,945 

< 2,179) dengan nilai signifikansi 0,363, dapat disimpulkan    diterima dan    

ditolak artinya jumlah ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Return On Equity (ROE). Sedangkan secara simultan dana tabarru’ dan jumlah 

ekuitas terhadap Return On Equity (ROE) diperoleh uji F         >        (6,796 

> 3,98) dengan nilai signifikansi 0,255, dapat disimpulkan    ditolak dan    

diterima artinya tabarru’ dan jumlah ekuitas berpengaruh secara tidak signifikan 

terhadap Return On Equity (ROE) PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah. 
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