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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh rasio klaim terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik 

sebesar t statistik 3.240982 dan nilai signifikan 0.0012 yang berada di 

atas 0.05 (tingkat signifikansi = 0.05), sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis 1 diterima. 

2. Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tingkat solvabilitas pada 

perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori Perasuransian 

Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik 

sebesar t statistik 3.230509 dan nilai signifikan 0.0017 yang berada di 

atas 0.05 (tingkat signifikansi = 0.05), sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis 2 diterima. 

3. Tidak terdapat pengaruh underwriting terhadap tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai t-statistik sebesar t statistik -1.028917 dan nilai signifikan 0.3062 

yang berada di atas 0.05 (tingkat signifikansi = 0.05), sehingga dapat 

disimpulkan hipotesis 3 diterima. 
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4. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai t-statistik sebesar t statistik 2.042337 dan nilai 

signifikan 0.0439 yang berada di atas 0.05 (tingkat signifikansi = 

0.05), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima. 

5. Terdapat pengaruh cadangan teknis terhadap tingkat solvabilitas 

pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar di Direktori 

Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai t-statistik sebesar t statistik 6.183170 dan nilai 

signifikan 0.0000 yang berada di atas 0.05 (tingkat signifikansi = 

0.05), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 5 diterima. 

6. Secara simultan terdapat pengaruh rasio klaim, profitabilitas, 

underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan teknis terhadap 

tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum yang terdaftar 

di Direktori Perasuransian Indonesia tahun 2011-2015. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar t statistik 10.03608 dan 

nilai signifikan 0.000000 yang berada di atas 0.05 (tingkat 

signifikansi = 0.05). 

7. Koefisien Determinasi (R
2
) pada penelitian ini diperoleh sebesar 

0.7622557 atau 76%, ini menunjukkan kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah 



91 
 

 
 

76% dan 24% dijelaskan oleh faktor eksternal lain yang tidak ada 

dijelaskan dalam model penelitian. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima rasio keuangan, yaitu rasio 

klaim, profitabilitas, underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan 

teknis dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) 76% terhadap tingkat 

solvabilitas dan 24% dipengaruhi variabel lain. 

2. Dalam penelitian ini hanya membatasi pada perusahaan asuransi umum 

saja, sehingga hasil dari penelitian ini belum dapat digeneralisasikan 

pada perusahaan asuransi sektor lain. 

3. Periode penelitian hanya 5 tahun, sehingga hasil yang diperoleh 

kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka 

dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor disarankan untuk menganalisis laporan keuangan seperti, 

rasio klaim, profitabilitas, underwriting, ukuran perusahaan dan 

cadangan teknis sebagai bahan pertimbangan untuk menilai kinerja 

keuangan. Para investor hendaknya memilih perusahaan asuransi yang 

memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi. Solvabilitas dalam perusahaan 

asuransi dihitung menggunakan Risk Based Capital (RBC). Rasio RBC 

dapat menginformasikan tingkat keamanan finacial atau kesehatan 
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keuangan suatu perusahaan asuransi dan telah diatur didalam undang-

undang. 

2. Bagi perusahaan asuransi diharapkan agar mengoptimalkan kegiatan 

operasionalnya dan kegiatan pemasaran produknya serta lebih sering 

melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya berasuransi agar 

dapat menarik minat dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan 

asuransi. Karena masyarakat di Indonesia masih belum memahami 

pentingnya asuransi sehingga minat berasuransi masih relatif terbatas. 

Kurangnya pemahaman akan produk asuransi serta kurangnya 

keyakinan terhadap perusahaan asuransi menjadi alasan terbesar 

masyarakat belum menggunakan asuransi didalam kehidupan mereka. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan rasio keuangan 

lainnya dan faktor lainnya sebagai variabel independen, karena sangat 

dimungkinkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. 

Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan periode dan sampel 

penelitian agar diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai tingkat 

solvabilitas perusahaan asuransi. 

  

 


