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ABSTRAK 

 

Ufi Luthfiati : Pengaruh Beban Operasional dan Beban Klaim Terhadap Laba 

Bersih pada PT Asuransi Takaful Keluarga Periode 2010-2016 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Laba pada perusahaan asuransi 

merupakan selisih dari pendapatan dikurangi beban. Maka semakin besar 

pengurangan semakin kecil laba perusahaan yang diperoleh, sebaliknya semakin 

kecil pengurangan makan semakin tinggi laba yang akan dihasilkan. Pada 

perusahaan asuransi syariah terdapat dua beban, yaitu beba operasional dan beban 

klaim. Apabila terjadi kenaikan pada beban operasional dan beban klaim maka 

laba akan mengalamai penurunan, begitupun sebaliknya. Dalam hal ini 

Kemampuan perusahaan yang diharapkan adalah memperoleh pendapatan yang 

optimum dan menanggung beban yang paling minimum. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa; pengaruh 

beban operasional secara parsial terhadap laba bersih pada PT. Asuransi Takaful 

Keluaga, Pengaruh Beban Klaim secara parsial terhadap Laba Bersih pada PT. 

Asuransi Takaful Keluarga, dan pengaruh Beban Operasional dan Beban Klaim 

secara simultan terhadap Laba Bersih di PT. Asuransi Takaful Keluarga. 

Metode penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, analisis asosiatif dan analisis korelatif. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan 

publikasi Asuransi Takaful Keluarga Tahun 2010 – 2016. Tehnik pengumpulan 

data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis 

determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji f) analasis uji T test dan angka 

baku. Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 16.0 dan 

microsoft excel sebagai penunjang pengolahan data awal.   

Hasil penelitian, peneliti menunjukan bahwa secara parsial beban 

operasioanl berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih pada PT. Asuransi 

Takaful Keluarga dimana besarnya pengaruh beban operasional sebesar -0,069 

terhadap laba bersih PT. Asuransi Takaful Keluarga, korelasi -0,223(lemah), 

koefisien determinasi 0,050 atau 5% serta signifikansi thitung < ttabel yaitu -0,512 < 

2,571 (tidak signifikan); Secara parsial beban kliam terbukti berpengaruh tidak 

signifikan terhadap laba bersih dimana besarnya pengaruh beban klaim sebesar -

0,327 terhadap laba bersih, korelasi -0,752(kuat), serta koefisien determinasi 

0,565 atau 56,5% dengan signifikansi thitung 2,547 < ttabel 2,571 (tidak signifikan);  

secara simultan beban operasional dan beban klaim terbukti berpengaruh tidak 

signifikan terhadap laba bersih dengan hasil Fhitung < Ftabel yaitu 4,152 < 6,94. dan 

4) uji t test menunjukan hasil thitung 7,503  > ttabel 2,145 dan nilai signifikansi 0,000 
< 0,05 maka H0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Beban Operasional dan Beban Klaim, hasil angka baku menujukan bahwa beban 

operasional lebih baik daripada beban klain karena nilainya lebih besar dari beban 

klaim yakni 62,00 < 38,52. 
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