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Abstract
All insurance institutions would want to always
experience an increase both in growth and maximum capital or
profit increase. Profit or loss is usually used to assess the
performance of the company's performance, the main factor in
determining the size of the profits depends on the success of
managing investments, where in 2018 investment income has
dropped the company's profits have fallen.
The formulation of the problems in this study are: 1). Is
there an influence of investment income on the profits of the
insurance company PT. Sinarmas Syariah ?. 2). How much
influence does investment income have on the profits of the
insurance company PT. Sinarmas Syariah?
The purpose of this study are 1). To find out whether there
is an influence of investment income on the profits of insurance
companies PT. Sinarmas Syariah Insurance. 2). To find out
how much influence the investment income on the profits of
insurance companies PT. Sinarmas Syariah.
This study uses simple linear regression analysis
techniques Test statistics of classical assumption tests
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including normality test, heteroscedasticity test, and
autocorrelation test and using hypothesis testing including
two-sided t test, simple linear regression test and coefficient of
determination test.
Based on the results of the T test, the t value of investment
income obtained 3.752 is greater than t table 2.0859 thus there
is a significant influence on investment income on earnings. R2
value of 0.439 or (43.9%) which means the investment income
variable influences profits by 43.9% while the remaining 56.1%
is influenced by other factors not examined.
Kata kunci: Investment income and company profit
Abstrak

Semua lembaga asuransi pasti ingin selalu mengalami
peningkatan baik dalam pertumbuhannya maupun peningkatan
modal atau laba yang maksimal. Laba atau rugi biasanya
digunakan untuk menilai prestasi kinerja perusahaan, faktor
utama dalam menentukan besar kecilnya laba sangat
tergantung pada keberhasilan mengelola investasi, dimana pada
tahun 2018 pendapatan investasi turun laba perusahaan pun
turun.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1).
Apakah ada pengaruh pendapatan investasi terhadap laba
perusahaan asuransi PT. Sinarmas Syariah?. 2). Berapa besar
pengaruh pendapatan investasi terhadap laba perusahaan
asuransi PT. Sinarmas Syariah?
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan investasi
terhadap laba perusahaan asuransi PT. Asuransi Sinarmas
Syariah. 2). Untuk mengetahui berapa besar pengaruh
pendapatan investasi terhadap laba perusahaan asuransi PT.
Sinarmas Syariah.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier
sederhana Pengujian statistic uji asumsi klasik diantaranya uji
54

Pengaruh Pendapatan Investasi..…

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi serta
menggunakan pengujian hipotesis diantaranya uji t dua sisi, ,
uji regresi linier sederhana dan uji koefisien determinasi.
Berdasarkan hasil Uji T, nilai t hitung pendapatan
investasi didapat 3,752 lebih besar dari t tabel 2.0859 dengan
demikian terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan
investasi terhadap laba. nilai R2 0,439 atau (43,9%) yang
artinya variabel pendapatan investasi berpengaruh terhadap
laba sebesar 43,9% sedangkan sisanya sebesar 56,1%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Kata kunci: Pendapatan investasi dan laba perusahaan

PENDAHULUAN
Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang
memberikan perlindungan pada tertanggung apabila
terjadi resiko dimasa mendatang. Apabila risiko tersebut
benar-benar
terjadi,
pihak
tertanggung
akan
mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan
antara penanggung dan tertanggunng. Mekanisme
perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis
yang penuh dengan resiko.
Di Indonesia sendiri perkembangan asuransi syariah
dimulai pada 25 Agustus 1994, yaitu didirikannya PT
Asuransi Takaful keluarga, yang dibentuk oleh holding
company PT Syarikat Takafuli Indonesia (STI).
Terbentuknya asuransi takafuli saat itu memperkuat
keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada
terlebih dahulu, yakni bank muamalat, pembentukan
awal takaful di sponsori oleh, yayasan abdi bangsa, Bank
Muamalat Indonesia, dan asuransi jiwa tugu mandiri1.
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Industri
asuransi syariah ditanah air semakin
berkembang, hal ini ditandai dengan sektor perusahaan
perasuransian yang semakin beragam. Perkembangan
perasuransian syariah terbagi menjadi perusahaan
asuransi syariah dan reasuransi syariah. Perusahaan
asuransi syariah sendiri terbagi menjadi asuransi jiwa dan
asuransi kerugian.
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian,
yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi
syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para
pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi
berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
melindungi dan memberikan penggantian kepada peserta
atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya
yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya
suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan
pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan
dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa Dsn No.21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah
bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi
syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui
investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang
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memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai
dengan Syariah. Untuk melindungi harta dan jiwa akibat
suatu kerugian, semua membutuhkan keberadaan
lembaga asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsif
syariah.
Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi dengan prinsif syariah per Q1 tahun 2016 yaitu
sebanyak 55 perusahaan yang terdiri dari 9 perusahaan
asuransi syariah murni dan 46 perusahaan yang memiliki
unit syariah, yang di tahun sebelumnya itu sebanyak 49
perusahaan dari 5 perusahaan Asuransi murni syariah
dan 44 perusahaan asuransi unit syariah.
Perusahaan asuransi salah satu perusahaan yang
bergerak dibidang keuangan, tentu dalam kegiatan
sehari-harinya selalu mencatat transaksi-transaksi yang
dilakukan antara perusahaan dengan pemegang polis.
Sehingga, laporan keuangan merupakan setandar yang
wajib dilakukan perusahaan untuk mencatat segala
transaksinya. Laporan keuangan merupakan ringkasan
dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang
dilakukan selama priode pelaporan dan dibuat sebagai
bahan pertanggung jawaban tugas yang dibebankan
kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan.
Laporan keuangan tersebut merupakan informasi yang
akan
dibutuhkan
oleh
pihak-pihak
yang
berkepentingan4.
Menurut
Pernyataan
Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2004 No 1, tujuan
laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang
posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang
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bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan
ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban
manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan
untuk mengetahui laba dalam perusahaan asuransi
umum syariah yang dipengaruhi oleh pendapatan
investasi.
LANDASAN TEORI
Laba (income/earning/profit) dapat didefinisikan dari
berbagai sudut pandang, pertama berdasarkan pandangan
aktiva/uang, laba merupakan kenaikan aktiva neto selain
pendapatan (revenue) dan perubahan modal. Kedua
berdasarkan
pandangan
penghasilan/biaya,
laba
merupakan kelebihan pendapatan (revenue) di atas beban
(expenses).
Menurut Kasmir mendefinisikan bahwa “Laba atau
keuntungan merupakan salah satu tujuan utama
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang
diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam menurut
Kasmir (2012:303), yaitu:
a. Laba kotor (gross profit), laba yang diperoleh sebelum
dikurangi
biaya-biaya
yang
menjadi
beban
perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama
sekali perusahaan peroleh.
b. Laba bersih (net profit), laba yang telah dikurangi
biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam
suatu periode tertentu, termasuk pajak.
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Pendapatan Investasi
Investasi adalah menanamkan atau menempatkan
aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang
diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau
meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan
investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu
surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya
di masa mendatang.
Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui
pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan
perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau
penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat
dalam bentuk dan/ atau aset yang dana untuk sector
kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti
dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan
meningkatkan nilainya di masa mendatang.
Asuransi Syariah
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi
syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam
bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi
risiko
tertentu
melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.
Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara
perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan
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perjanjian di antara para. pemegang polis dalam rangka
pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan identifikasi dan latar belakang yang
telah dideskripsikan maka penulis merumuskan masalah
tersebut yaitu:
1. Apakah ada pengaruh pendapatan investasi terhadap
laba perusahaan asuransi PT. Sinarmas Syariah ?
2. Berapa besar pengaruh pendapatan investasi terhadap
laba perusahaan asuransi PT. Sinamas Syariah ?
TUJUAN PENELITIAN
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
pendapatan investasi terhadap laba perusahaan
asuransi PT. Sinarmas Syariah.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh pendapatan
investasi terhadap laba perusahaan PT. Sinarmas
Syariah.
METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian
kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
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2. Jenis dan Sumber Data
a) Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif, data yang diukur dalam
sekala numeric. Data kuantitatif adalah data yang
berupa angka-angka.
b) Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder, data sekunder merupakan
data yang diterbitkan atau digunakan oleh
organisasi yang bukan pengelolanya18. Sumber
data penelitian ini merupakan data sekunder
berupa laporan keuangan yang di dapat dari
website
resmi
perusahaan
yaitu
www.sinarmas.com .
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam
proses pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi,
yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat
data. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data runtun waktu atau data berkala (time
series), data tersebut berupa laporan keuangan yang
diperoleh dari website resmi perusahaan asuransi PT.
Sinarmas Syariah periode 2014-2018 yang telah
dipublikasikan.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier sederhana. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dalam
menentukan regresi sederhana.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukan nilai t hitung sebesar
3,752 sedangkan nilai t tabel didapat dari tabel distribusi t
dengan taraf signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji dua arah)
dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 20-1-1= 18 maka
didapat sebesar 2,08596. Oleh Karen nilai t hitung > t
tabel (3,752 > 2,08596) dengan taraf signifikansi 0,001,
karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka
dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima yang
artinya pendapatan investasi berpengaruh
secara
signifikan terhadap laba perusahaan PT Asuransi
Sinarmas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Feri Fahri (2018), bahwa pendapatan investasi
berpengaruh terhadap laba dengan nilai Thitung (4.739 >
1.9944), Laras Mutiara Sari (2018) bahwa pendapatan
investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
laba, Husnul Khotimah (2014) bahwa hasil investasi
berpengaruh signifikan terhadap laba dengan nilai
Thitung (2.396 > 2.004), Trispa Juwita (2017) bahwa
investasi berpengaruh signifikan terhadap laba dengan
nilai sig 0.003 dan nilai Thitung 3.210 , dan Jamilah
Nurindah Sari (2017) bahwa hasil investasi berpengaruh
signifikan terhadap laba dengan nilai sig 0.0006 < 0.05 .
Menurut Syakir Sula industri asuransi sebagai lembaga
pengelola dana masyarakat sangat bergantung pada
pengelolaan investasinya semakin tinggi tingkat
investasinya maka akan menguntungkan terhadap laba
perusahaan.

62

Pengaruh Pendapatan Investasi..…

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Nilai t hitung sebesar 3,752 sedangkan nilai t tabel
didapat dari tabel distribusi t pada signifikansi 5% : 2 =
2.5% (uji dua arah) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1
atau 20-1-1= 18 maka didapat sebesar 2,08596. Oleh Karen
nilai t hitung > t tabel (3,752 > 2,08596) dengan taraf
signifikansi 0,001, karena nilai signifikan jauh lebih kecil
dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha
diterima yang artinya pendapatan investasi berpengaruh
secara signifikan terhadap laba perusahaan.
Hasil analisis determinasi R2 sebesar 0.439 atau
(43,9%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase
smbangan pengaruh variable indepeden (pendapatan
investasi) terhadap variabel dependen (laba) sebesar
43,9%.
Artinya
variabel
pendapatan
investasi
berpengaruh terhadap laba sebesar 43,9% sedangkan
sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak diteliti.
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