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ABSTRAK 

 

Kaneu Sari Dewi Asih : Pengaruh Biaya Klaim dan Jumlah Investasi terhadap 

Laba bersih PT. Asuransi Takaful Keluarga Tahun 

2010-2016. 

 Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Biaya Klaim dan Jumlah 

Investasi terhadap Laba Bersih PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 2010-

2016. Biaya Klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan atau menjadi kewajiban 

kepada tertanggung atau perusahaan asuransi sehubungan dengan telah terjadinya 

kerugian. Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki 

seseorang.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara parsial antara Biaya 

Klaim dan Jumlah Investasi terhadap Laba Bersih secara simultan pada PT. 

Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Laporan keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga periode 

Desember 2010 sampai Desember 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi sederhana, regresi linier berganda, korelasi Pearson Product Moment 

(PPM), korelasi berganda, dan koefisien determinasi. Hipotesisi diuji 

menggunakan t-statistik untuk menguji keberartian koefisien regresi 

secara parsial serta F-statistik untuk menguji keberartian koefisien 

regresi secara bersama-sama (simultan) pada level of signifikan 5%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Klaim secara parsial 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Laba Bersih. Koefisien Determinasi 

yang menunjukkan bahwa tingkat distribusi Laba Bersih sebesar 9.6% dan sisanya 

sebesar 90.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

penelitian. Hasil uji signifikansi menunjukan bahwa nilai thitung < ttabel (0.727 < 

2.776) dengan nilai signifikansi sebesar 0.500. Sedangkan Jumlah Investasi secara 

parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Laba Bersih. Koefisien 

Determinasi yang menunjukkan bahwa tingkat distribusi Laba Bersih sebesar 

2.6% dan sisanya sebesar 97.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian. Hasil uji signifikansi menunjukan bahwa nilai thitung 

< ttabel (-0.368 < 2.776) dengan tingkat signifikansi sebesar 0.728. sementara 

secara bersama-sama Biaya Klaim dan Jumlah Investasi terbukti berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Laba Bersih. Hasil uji signifikansi menunjukan 

bahwa nilai Fhitung < Ftabel (0.361 < 6.941) dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.178. 

 

Kata kunci : Biaya Klaim, Jumlah Investasi, Laba Bersih 

 
 


