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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi,

Underwriting, Beban Klaim, dan Beban Operasional terhadap Laba Asuransi Jiwa

Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear

berganda. Berdasarkan hasil penelitian empiris atas 15 sampel perusahaan

asuransi jiwa syariah di Indonesia, diperoleh kesimpulan pendapatan premi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi jiwa syariah di

Indonesia. Artinya, semakin tinggi pendapatan premi maka semakin tinggi laba,

begitu juga sebaliknya. Jika pendapatan premi yang diterima oleh perusahaan dari

peserta asuransi besar, dana yang dapat diinvestasikan juga besar, maka dengan

besarnya dana yang diinvestasikan, laba yang akan diperoleh juga besar. Hal ini

terlihat dari hasil uji parsial pengaruh pendapatan premi terhadap laba. Dengan

demikian, hipotesis pengaruh pendapatan premi berpengaruh positif terhadap laba

asuransi jiwa syariah diterima.

Hasil penelitian menunjukkan hasil investasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap laba asuransi jiwa syariah di Indonesia. Artinya, jika hasil

investasi tinggi, maka laba akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika dana yang

diinvestasikan besar, maka hasil investasi akan besar sehingga laba yang

diperoleh akan tinggi. Hal ini terlihat dari hasil uji parsial hasil investasi
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berpengaruh positif terhadap laba. Dengan demikian, hipotesis hasil investasi

berpengaruh positif terhadap laba asuransi jiwa syariah diterima.

Hasil penelitian menunjukkan underwriting tidak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap laba. Artinya, tingginya hasil underwriting menunjukkan

baiknya proses underwriting dan penurunan hasil underwriting menunjukkan

semakin memburuknya kinerja underwriting. Semakin buruk pengelolaan

underwriting dalam perusahaan asuansi, maka distribusi risiko yang diterima akan

mendatangkan rugi (defisit). Hal ini terlihat dari hasil uji parsial underwriting

berpengaruh negatif terhadap laba. Dengan demikian, hipotesis underwriting

berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi jiwa syariah ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan beban klaim tidak berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap laba. Hal ini disebabkan karena variabel beban klaim pada

penelitian ini memiliki nilai rendah dibandingkan pendapatan sehingga

pendapatan yang besar dapat menutupi beban klaim yang rendah pada asuransi

jiwa syariah dalam penelitian ini pada tahun amatan. Hal ini terlihat dari hasil uji

parsial pengaruh beban klaim terhadap laba. Dengan demikian, hipotesis beban

klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba asuransi jiwa syariah

ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan beban operasional tidak berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap laba. Hal ini disebabkan karena variabel beban

operasional pada penelitian ini memiliki nilai rendah dibandingkan pendapatan

sehingga pendapatan yang besar dapat menutupi beban operasional yang rendah.

Hal ini terlihat dari hasil uji parsial pengaruh beban operasional terhadap laba.
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Dengan demikian hipotesis beban operasional berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap laba asuransi jiwa syariah ditolak.

1.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang

dinilai dapat mempengaruhi laba dan karena keterbatasan data, maka untuk

penelitian selanjutnya perlu penambahan data rentang waktu penelitian dan

penambahan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti

lapses (pembatalan kontrak).

Diharapkan agar perusahaan asuransi jiwa syariah yang ada di Indonesia

lebih memperhatikan dan memperbaiki kinerja departemen underwriting agar

tidak terjadi defisit pada perusahaan. Dan diharapkan agar masing-masing

perusahaan menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap dan transaparan

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.


