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ABSTRAK 

Rifalda Azharul Jannah  :  Pengaruh Pembayaran Klaim dan Beban   

            Penyisihan Teknis terhadap Surplus Netto          

            Asuransi pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit   

            Syariah.  

 

Surplus Netto Asuransi atau dapat disebut dengan laba bersih, faktor yang 

mempengaruhi kenaikannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah di 

pengaruhi oleh penghasilan dan beban. Oleh karena itu, pembayaran klaim dan 

beban penyisihan teknis mempengaruhi kenaikan surplus netto asuransi begitupun 

sebaliknya. Namun kenaikan pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis di 

PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah tidak mempengaruhi pada kenaikan surplus 

netto asuransi sehingga adanya penyimpangan data yang tidak sesuai dengan teori 

yaitu terjadi pada triwulan II, IV tahun 2014, triwulan I, II, III, IV tahun 2015 dan 

triwulan IV tahun 2016.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pembayaran klaim terhadap surplus netto asuransi secara parsial, seberapa besar 

pengaruh beban penyisihan teknis terhadap surplus netto asuransi secara parsial, 

dan seberapa besar pengaruh pembayaran klaim dan beban penyisihan teknis 

terhadap surplus netto asuransi secara simultan pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit 

Syariah Periode 2014-2016. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif  

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka yang diperoleh 

dari laporan keuangan PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah yang telah 

dipublikasi. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana 

dan berganda, analisis korelasi parsial dan simultan, analisis koefisien 

determinasi, uji t dan uji f. 

Hasil penelitian secara parsial nilai koefisien determinasi (R square) 

pengaruh Pembayaran Klaim terhadap Surplus Netto Asuransi adalah 0.096 atau 

9,6% dan thitung 1,031 < ttabel 2,228 yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya Pembayaran Klaim tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus Netto 

Asuransi secara parsial. Koefisien determinasi (R square) pengaruh Beban 

Penyisihan Teknis terhadap Surplus Netto Asuransi adalah 0,228 atau 22,8% dan 

thitung 1,719 < ttabel 2,228 yang menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak artinya 

Beban Penyisihan Teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus Netto 

Asuransi secara parsial. Kemudian secara simultan nilai koefisien determinasi (R 

square) pengaruh Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan Teknis 0,336 atau 

33,6% tidak berpengaruh signifikan terhadap Surplus Netto Asuransi, sedangkan 

sisanya 66,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil akhir diketahui bahwa Fhitung 

2,275 < Ftabel 4,26 dengan tingkat signifikan 0,000 hal ini menunjukkan Ho 

diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh dan kontribusi yang 

signifikan antara Pembayaran Klaim dan Beban Penyisihan Teknis terhadap 

Surplus Netto Asuransi secara simultan.  
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