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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pendapatan Premi,

Hasil Investasi, Klaim dan Underwriting berpengaruh terhadap Cadangan Dana

Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia. Kesimpulan yang

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial (uji t) variabel Pendapatan premi terhadap cadangan dana

tabarru’ berpengaruh signifikan dengan nilai thitung sebesar 2,301, sedangkan

ttabel 2,040, dimana thitung 2,301 > ttabel 2,040, dengan tingkat signifikan

sebesar 0,028 berada lebih rendah pada α = 0,05 sehingga hipotesis

diterima. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan bahwa Pendapatan Premi

berpengaruh terhadap Cadangan Dana Tabarru’.

2. Secara parsial (uji t) variabel Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana

Tabarru’ berpengaruh signifikan dengan nilai thitung sebesar 4,322,

sedangkan ttabel 2,040, dimana thitung 4,322 > ttabel 2,040, dengan tingkat

signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05 sehingga

hipotesis diterima. Hal ini mendukung H2 yang menyatakan bahwa Hasil

Investasi berpengaruh terhadap Cadangan Dana Tabarru’.

3. Secara parsial (uji t) variabel Klaim terhadap Cadangan dana tabarru’ tidak

berpengaruh signifikan dengan nilai thitung sebesar -0,683, sedangkan ttabel -

2,040, dimana thitung -0,683 > ttabel - 2,040, dengan tingkat signifikan sebesar

0,500 berada lebih tinggi pada α = 0,05 sehingga hipotesis di tolak. Karena,
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klaim yang dibayarkan kepada nasabah tidak seluruhnya bersumber dari

cadangan dana tabarru’, misalnya dari reasuransi.

4. Secara parsial (uji t) variabel Underwriting terhadap Cadangan Dana

Tabarru’ berpengaruh signifikan dengan nilai thitung sebesar 6,244,

sedangkan ttabel 2,040, dimana thitung 6,244 > ttabel 2,040, dengan tingkat

signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah pada α = 0,05 sehingga

hipotesis diterima. Hal ini mendukung H4 yang menyatakan bahwa

Underwriting berpengaruh terhadap Cadangan Dana Tabarru’.

5. Secara simultan (uji F) Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim dan

Underwriting memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000

dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap

Cadangan Dana Tabarru’.

6. Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai R Square 0,867 atau

86,7%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 86,7% dari variabel

Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim dan Underwriting terhadap

Cadangan Dana Tabarru’. Sedangkan sisanya 13,3% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya tiga tahun yakni dari 2013-2015

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 36 sampel.



80

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat

variabel dependen saja yakni Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim dan

Underwriting.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi.

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat menguji

beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki

pengaruh terhadap Cadangan Dana Tabarru’.

3. Pihak perusahaan asuransi syariah disarankan untuk lebih memperhatikan

proses underwriting. Hal ini dapat dilakukan dengan menempatkan

underwriter yang handal dalam menetapkan target premi yang harus

diterima oleh perusahaan dan menilai besarnya risiko yang terdapat pada

calon tertanggung sehingga dapat mencegah perusahaan mengalami

kerugian (deficit underwriting).

4. Pihak perusahaan asuransi syariah sebaiknya lebih mengenalkan produk-

produknya kepada masyarakat supaya lebih dikenal dan menambah nasaba.

Sehingga, akan mendapatkan pendapatan premi yang lebih besar lagi.
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5. Pihak perusahaan asuransi syariah sebaiknya menanamkan dana

investasinya ke instrument yang lebih luas lagi supaya mendapatkan hasil

yang lebih maksimal.

6. Pihak perusahaan asuransi syariah sebaiknya mengeluarkan laporan

keuangan setiap periodenya supaya dapat dilihat kesehatan keuangan

perusahaannya secara berkala.


