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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Premi, 

Hasil Underwriting, Hasil Investasi, Risk Based Capital, dan Beban Klaim 

terhadap Laba Perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Premi berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan 

Asuransi Umum di Indonesia  dengan nilai signifikan sebesar 0,0341 < 0,05. 

Hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa pendapatan premi merupakan 

faktor terbesar yang mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Tarif premi 

yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagian besar didasari oleh 

jumlah risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut untuk 

polis yang diterbitkan. 

2. Hasil Underwriting tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan 

Asuransi Umum di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,3526 > 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa besar atau kecilnya hasil 

underwriting tidak akan berdampak mempengaruhi laba perusahaan. 

Seberapa tepatnya underwriter membuat keputusan yang objektif terhadap 

calon yang tertanggung dalam menilai penggolongan tingkat resiko juga 

tidak akan berdampak pada laba dari perusahaan. 

3. Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi 

Umum di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,0000 < 0,05. Hasil ini 
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menjelaskan semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi, 

semakin besar pula dana yang dapat diinvestasikan sehingga diperoleh hasil 

investasi yang besar, dimana semakin besar hasil investasi maka semakin 

besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Pengelolaan investasi yang baik 

akan dapat mengakomodasi tingkat risiko investasi yang dapat ditoleransi 

oleh perusahaan dengan hasil investasi yang sesuai, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja laba-rugi perusahaan. 

4. Risk Based Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan 

Asuransi Umum di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,7404 > 0,05. 

Hasil ini menjelaskan besar kecilnya risk based capital pada perusahaan 

asuransi tidak akan mempengaruhi dari laba perusahaan. Hal ini disebabkan 

dari 13 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian memiliki modal 

minimum berbasis resikonya diatas 120%. Dengan tinggi modal minimum 

berbasis risiko tersebut pada 13 perusahaan asuransi yang dijadikan sampel 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya dari laba. 

5. Beban Klaim berpengaruh signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi 

Umum di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar 0,0038 < 0,05. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi beban maka laba yang diperoleh rendah, 

dan semakin rendah beban maka laba yang akan diperoleh tinggi. Beban 

klaim merupakan beban yang berhubungan dengan kegiatan pencarian 

nasabah yang meliputi klaim yang telah disetujui, klaim dalam proses 

penyelesaian dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. 
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6. Secara simultan, Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, 

Risk Based Capital, dan Beban Klaim berpengaruh terhadap Laba 

Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia dengan nilai probabilitas (F-

statistic) sebesar 0,0000 < 0,05. Pada pengujian koefisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan sebesar 94,24% dan sisanya 

sebesar 5,76% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak manajemen harus lebih memperhatikan lagi dari hasil 

underwriting dan risk based capital, sebab dengan menilai resiko yang tepat 

akan mengurangi terjadinya kegagalan pada pendapatan asuransi sehingga 

akan berdampak pada laba perusahaan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian 

dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 


