
 

 

ABSTRAK 

Ikbal Lismaya:  Pengaruh Jumlah Premi dan Klaim Terhadap Laba Bersih di 

PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah Periode 2013-2016.      

Penelitian ini diletarbelakangi oleh penelitian sebelumnya dengan asumsi 

bahwa tinngi rendahnya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi yang 

ada di Indonesia salah satunya PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah yaitu dengan 

melihat seberapa besar perusahaan mendapatkan sejumlah uang pembayaran premi 

dan pengajuan jumlah klaim yang dilakukan oleh nasabah asuransi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Jumlah Premi 

terhadap Laba Bersih secara parsial. (2) Pengaruh Jumlah Klaim terhadap Laba 

Bersih secara parsial. (3) Pengaruh Jumlah Premi dan Klaim terhadap Laba Bersih 

secara simultan. 

Laba Bersih adalah pendapatan antara realisasi penghasilan yang berasal 

dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu pada periode tertentu. Premi 

merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan asuransi dari nasabah. Teori 

mengatakan bahwa semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka 

semakin besar pula nilai tabarru nya.  Kemudian, klaim adalah proses pengajuan 

oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung 

melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung. Teori mengatakan bahwa 

beban klaim merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dengan menggunakan analisis secara 

parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product 

moment, koefisien determinasi, dan uji t serta dengan analisis secara simultan yaitu 

dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda dan uji F dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for windows versi 25. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 

PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah periode 2013-2016.  

Hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa jumlah premi secara parsial 

tidak berpengaruh positif signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar 0,912% 

terhadap laba bersih. Jumlah klaim secara parsial berpengaruh positif signifikan 

dengan memberikan kontribusi sebesar 0,014 terhadap laba bersih. Jika mengacu 

pada kepada tingkat koefisiensi determinasi atau besarnya kontribusi apabila 

ditentukan dengan nilai tingkat signifikansinya 5%. Maka hasil menunjukan bahwa 

tidak berpengaruh positif signifikan jumlah premi dan jumlah klaim memberikan 

kontribusi terhadap laba bersih sebesar 0,986%, sedangkan sisanya 99,014% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Artinya 

jumlah premi dan jumlah klaim secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap laba bersih PT.Asuransi Sinar Mas Unit Syariah.  
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