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ABSTRAK 

 

Mira Wulansari: Pengaruh Beban Klaim dan Beban Operasional Terhadap 

Laba Bersih  Pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah 

Periode 2015-2019 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang sering dihadapi oleh 

perusahaan agar dana yang diinvestasikan tidak mengalami kesenjangan di antara 

pendapatan dengan pengeluaran (beban). Beban merupakan pengurang 

pendapatan yang akan berpengaruh pada naik turunnya laba. Laba pada asuransi 

merupakan selisih dari pendapatan dikurangi beban. Pada perusahaan asuransi 

syariah terdapat dua beban, yaitu beban klaim dan beban operasional. Ketika 

beban meningkat maka semakin kecil laba perusahaan yang diperoleh, begitupun 

sebaliknya semakin kecil beban maka semakin besar laba yang akan dihasilkan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban klaim secara 

parsial terhadap laba bersih, untuk mengetahui pengaruh beban operasional secara 

parsial terhadap laba bersih, untuk mengetahui pengaruh beban klaim dan beban 

operasional secara simultan terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas 

Unit Syariah.  

Adapun pengaruh antara Beban Klaim, Beban Operasional dan Laba 

Bersih. Dimana Beban Klaim mempengaruhi Laba Bersih, begitu juga dengan 

Beban Operasional juga mempengaruhi Laba Bersih. Selain dipengaruhi oleh 

Beban Klaim dan Beban Operasional, Laba Bersih juga dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Premi, Hasil Investasi, Hasil 

Underwrting. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang berupa laporan keuangan pada website resmi PT. Asuransi 

Sinar Mas Unit Syariah periode 2015-2019. Teknik analisis data yang dipakai 

dalam penelitian ini menggunakan analisis uji asumsi klasik, analisis deskriptif, 

analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan analisis uji 

hipotesis menggunakan Uji t dan Uji f. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial beban klaim tidak 

berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah, hal 

ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0,193 atau 19,3%, dan nilai t 

hitung < t tabel yaitu sebesar 2,078 < 2,101. Secara parsial beban operasional 

berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah, hal 

ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0,509 atau 50,9%, dan nilai t 

hitung > t tabel yaitu sebesar 4,322 > 2,101. Kemudian secara simultan beban 

klaim dan beban operasional berpengaruh terhadap laba bersih, hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0,557 atau 55,7%, nilai f hitung 

> f tabel yaitu 10,679 > 3,59  pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah. 

 

 

 

 


