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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa pengaruh Cash Ratio dan Debt to Assets Ratio 

terhadap Return on Assets pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang 

terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2016 dengan jalur 

statistik yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cash Ratio tidak berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) karena 

memiliki sig > 0,05 (0,4222 > 0,05) dan nilai thitung  < ttabel (-0,812669 < 

2,035). 

2. Debt to Assets Ratio (DAR) berkorelasi negatif dan berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Assets (ROA) karena memiliki sig < 0,05 

(0,0024 < 0,05) dan nilai thitung < ttabel (-3,292824 < 2,035). 

3. Cash Ratio dan Debt to Assets Ratio secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA) karena memiliki sig < 0,05 

(0,005826 < 0,05) dan nilai Fhitung > Ftabel (6,038130 > 3,28). 

4. Dalam tinjauan ekonomi Islam asuransi yang baik adalah asuransi yang 

tidak mengandung maysir, gharar, dan riba, begitu juga pada asuransi 

AXA Financial-Unit Syariah, asuransi AIA Financial-Unit Syariah, 

asuransi Manulife Indonesia-Unit Syariah, asuransi Prudential Indonesia-

Unit Syariah, asuransi SinarMas-Unit Syariah dan asuransi AXA Mandiri-

Unit Syariah. Asuransi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang 

disyaratkan dalam Islam. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan seharusnya mempertahankan posisi cash ratio dalam 

tingkat yang tepat, sehingga mempunyai kinerja yang baik untuk 

membayar kewajiban jangka pendek maupun untuk mempertinggi profit. 

2. Diharapkan perusahaan asuransi jiwa syariah dapat melakukan kebijakan 

penggunaan utang berdasarkan proporsinya. Artinya kebutuhan utang 

jangka pendek bersumber dari utang jangka pendek dan kebutuhan utang 

jangka panjang bersumber dari utang jangka panjang. Dan ini diterapkan 

secara konsisten. Dan seorang manajer keuangan harus memiliki 

cadangan, termasuk sumber-sumber yang memiliki tingkat realistis untuk 

dijadikan sebagai sumber cadangan. Dalam artian kondisi keuangan selalu 

berada dalam kondisi yang stabil dan aman serta terkendali. 

3. Bagi perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kedua variabel tersebut 

untuk digunakan sebagai dasar dalam perbaikan kinerja perusahaan. Hal 

ini dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri 

dari Cash Ratio dan Debt to Assets Ratio merupakan variabel yang sangat 

diperhatikan oleh nasabah asuransi dalam keputusan memilih asuransi, 

yang mana hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa Cash Ratio dan 

Debt to Assets Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

4. Perusahaan asuransi jiwa syariah diharapkan mempertahankan tingkat 

kepercayaan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam dari Al-Quran dan Sunnah agar terbebas dari maghrib 

(gharar, maysir dan riba). 


