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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Penerimaan Premi tidak berpengaruh terhadap laba pada perusahaan 

Asuransi Umum yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2015 dengan 

mempunyai nilai t hitung sebesar 0,180 lebih kecil dari t tabel sebesar 

2,028, serta mempunyai nilai sig sebesar 0,850 nilai ini lebih besar dari 

nilai 0,05 nilai ketentuan 5%. 

2. Beban Klaim berpengaruh signifikan positif terhadap laba pada 

perusahaan Asuransi Umum yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-

2015 dengan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,192 lebih besar dari t 

tabel sebesar 2,028, serta mempunyai nilai sig sebesar 0,035 nilai ini 

lebih kecil dari nilai 0,05 nilai ketentuan 5%. 

3. Risk Based Capital tidak berpengaruh terhadap laba pada perusahaan 

Asuransi Umum yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2015 dengan 

mempunyai nilai t hitung sebesar 1,050 lebih kecil dari t tabel sebesar 

2,028, serta mempunyai nilai sig sebesar 0,301 nilai ini lebih besar dari 

nilai 0,05 nilai ketentuan 5%. 

4. Penerimaan Premi, Beban Klaim, dan Risk Based Capital berpengaruh 

signifikan positif secara simultan terhadap laba pada perusahaan 

Asuransi Umum yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2015 dengan 
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mempunyai nilai f hitung sebesar 4,301 lebih besar dari f tabel sebesar 

2,87, serta mempunyai nilai sig sebesar 0,011 nilai ini lebih besar dari 

nilai 0,05 nilai ketentuan 5%. 

5. Hasil kajian semua variabel independen (penerimaan premi, beban klaim 

dan risk based capital) terhadap variabel dependen (laba) adalah: 

 Penerimaan premi dalam penelitian ini ternyata tidak memiliki 

pengaruh terhadap laba. Peningkatan jumlah premi yang diikuti 

dengan peningkatan beban atau kewajiban perusahaan tidak akan 

memberikan peluang untuk memperoleh atau meningkatkan 

keuntungan perusahaan.  

 Beban klaim memiliki pengaruh terhadap laba pada perusahaan 

asuransi umum. Dengan rasio beban klaim yang besar menunjukkan 

telah meningkatnya kemampuan perusahaan asuransi dalam 

membayar dan menyelesaikan klaim yang diajukan oleh tertanggung 

yang telah menjadi kewajiban bagi penanggung. Hal ini 

membuktikan bahwa kinerja suatu perusahaan asuransi baik, 

sehingga mampu menimbulkan citra yang baik atau positif dan 

membuat masyarakat memiliki daya tarik untuk berasuransi pada 

perusahaan tersebut. Dengan begitu perusahaan dapat memiliki 

peluang untuk memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan. 

 Risk based capital tidak memiliki pengaruh terhadap laba pada 

perusahaan asuransi umum. Tingkat  RBC yang dimiliki perusahaan 

terlalu tinggi, maka akan membuat perusahaan tidak efisien. 



 74 

Perusahaan yang tidak efisien berarti tidak mampu menjalankan 

aktivitas usahanya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

5.2    Saran 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

asuransi umum di Indonesia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh saran sebagai berikut : 

1. Masyarakat Indonesia masih ada yang belum memahami pentingnya 

berasuransi sehingga minat berasuransi masih relative terbatas. 

Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah-tengah 

masyarakat. Kurangnya pemahaman akan produk asuransi serta 

kurangnya keyakinan terhadap perusahaan asuransi. Oleh karena itu, 

perusahaan asuransi diharapkan agar mengoptimalkan kegiatan 

operasionalnya dan kegiatan pemasaran produknya serta lebih sering 

melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya 

berasuransi agar dapat menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk 

melakukan asuransi. Semakin banyak masyarakat berasuransi maka 

semakin besar peluang untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal 

bagi perusahaan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, menambahkan variabel lainnya selain 

penerimaan premi, beban klaim dan risk based capital dengan faktor-

faktor lain seperti hasil investasi, hasil underwriting, dan lain sebagainya 

yang diduga kuat mempengaruhi laba dan memberikan hasil yang lebih 

akurat dalam mengukur kinerja perusahaan asuransi umum. 
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3. Menambahkan periode penelitian dengan rentang waktu yang cukup 

lama sehingga jumlah sampel penelitian menjadi lebih banyak dan dapat 

meningkatkan distribusi data yang lebih baik.  

4. Hasil penelitian ini bersifat sederhana dan masih memerlukan penelitian 

lanjutan untuk mempertajam kebenarannya. 

 


