
 

 

ABSTRAK 

Hanisa Rahayu Siti Utami : Pengaruh Jumlah Dana Peserta dan Investasi pada 

Surat Berharga Syariah terhadap Pendapatan 

Operasional Investasi di PT. Asuransi Sinar Mas 

Syariah Periode 2014-2017. 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan asuransi syariah, yang 

semakin diminati oleh masyarakat luas. Hal yang menarik peneliti adalah 

bagaimana proses penghimpunan dan pengelolaan dana hingga dapat 

menghasilkan jumlah yang lebih besar dari yang berhasil terhimpun oleh 

perusahaan tanpa menganut aktivitas riba dalam setiap prosesnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

secara parsial pengaruh jumlah dana peserta terhadap pendapatan operasional 

investasi di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah, mengetahui dan menganalisis secara 

parsial pengaruh investasi pada surat berharga syariah terhadap pendapatan 

operasional investasi di PT. Asuransi Sinar Mas Syariah, serta mengetahui dan 

menganalisis secara simultan pengaruh jumlah dana peserta dan investasi pada 

surat berharga syariah terhadap pendapatan operasional investasi di PT. Asuransi 

Sinar Mas Syariah. 

Dalam kaitannya dengan objek kajian di PT Asuransi Sinar Mas Syariah, 

sebagian dana peserta yang telah dibayarkan untuk asuransi oleh tertanggung 

merupakan akumulasi pembayaran yang akan diserahkan oleh pihak penanggung 

kepada pihak tertanggung. Sebelum dana tersebut diserahkan kepada pihak 

tertanggung, perusahaan asuransi akan memutarkan sebagian premi yang telah 

dibayar ke dalam beberapa investasi. Hasil dari investasi tersebut salah satu 

pendapatan bagi perusahaan dan akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban 

kepada pemegang polis juga untuk pertumbuhan dan pengembangan serta 

kegiatan operasional perusahaan lainnya. 

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 dipublikasikan oleh 

PT. Asuransi Sinar Mas Syariah periode 2014-2017. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis 

regresi linier berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, 

analisis determinasi, analisis uji t (parsial) dan analisis uji F (simultan). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah dana peserta 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional investasi sebesar 

34.35%. Begitu pun pada investasi pada surat berharga syariah yang memilki 

pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional investasi sebesar 

49.26. Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah dana 

peserta dan investasi pada surat berharga syariah terhadap pendapatan operasional 

investasi sebesar 49.80%, dan sisanya sebesar 50.20% dipengaruhi oleh variabel 

lain di luar penelitian. 

Kata kunci: Dana Peserta, Investasi pada Surat Berharga Syariah dan Pendapatan 

Operasional Investasi. 


