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ABSTRAK 

Windriany: Pengaruh Utang Klaim dan Utang Reasuransi terhadap Laba 

Bersih pada PT. Asuransi Sinarmas Unit Syariah Periode 2015-

2017 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya tingkat perekonomian 

masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya pula kesadaran mereka 

terhadap kebutuhan akan perlindungan pada asset-asset yang dimiliki perusahaan 

asuransi adalah lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat, yang dilakukan dengan cara pengumpulan 

premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat juga tujuan 

perusahaan adalah meningkatkan laba. Kemudian peneliti mengasumsikan bahwa 

naik turunnya Laba Bersih di pengaruhi oleh Utang Klaim dan Utang Reasuransi. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Utang Klaim 

terhadap Laba Bersih secara parsial; pengaruh Utang Reasuransi terhadap Laba 

Bersih secara parsial; pengaruh Utang Klaim dan Utang Reasuransi terhadap Laba 

Bersih secara simultan pada PT. Asuransi Sinarmas Unit Syariah periode 2015-

2017. 

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada 

beberapa pendapat para ahli keuangan dan hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi Utang Klaim dan Utang Reasuransi maka 

semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap Laba Bersih. Adapun variabel yang 

digunakan adalah Utang Klaim dan Utang Reasuransi sebagai variabel independen 

dan Laba Bersih sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan PT.Asuransi 

Sinarmas Unit Syariah. periode 2015-2017 yang berasal dari halaman website yang 

disediakan oleh PT. Asuransi Sinarmas Unit Syariah. 

 Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan perhitungan uji t menunjukan 

besarnya nilai thitung sebesar 13.826 dan nilai ttabel sebesar 2.306 yaitu dengan 

perbandingan thitung > ttabel atau 13.826 > 2.306 itu berarti  Ha diterima dan Ho 

ditolak, artinya utang klaim  berpengaruh positif  signifikan terhadap laba bersih.; 

perhitungan uji t menunjukan besarnya thitung sebesar 13.100 dan nilai ttabel sebesar 

2.306. maka thitung > ttabel yaitu 13.100 > 2.306 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak, artinya utang reasuransi berpengaruh positif signifikan terhadap laba 

bershi; berdasarkan hasil uji F menunjukan  bahwa Fhitung  > Ftabel  atau 84.348 > 4.74 

sehingga dapat dirumuskan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, artinya utang klaim 

dan  utang reasuransi berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. 
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