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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang telah 

diuraikan sebelumnya mengenai pengaruh Pendapatan Premi (PRE), Hasil 

Underwriting (UND), Risk Based Capital (RBC), Likuiditas (LIQ), dan 

Pertumbuhan (GR) terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2011 – 2014, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Premi (PRE) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia. Hal 

ini menandakan bahwa semakin besar pendapatan premi yang 

diukur dari ln (premi neto) maka profitabilitas perusahaan itu akan 

semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya ketika pendapatan 

premi semakin kecil maka profitabilitas perusahaan pun akan turut 

semakin kecil. Hal ini berarti peningkatan dalam pendapatan premi 

secara langsung mempengaruhi peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan premi secara parsial bermanfaat dalam memprediksikan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum. 

2. Hasil Underwriting (UND) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di 

Indonesia. Hal ini menandakan bahwa semakin besar hasil 
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underwriting yang diukur dari ln (hasil underwriting) maka 

profitabilitas perusahaan itu akan semakin besar pula. Begitu juga 

sebaliknya ketika hasil underwriting semakin kecil maka 

profitabilitas perusahaan pun akan turut semakin kecil. Artinya 

peningkatan dalam hasil underwriting secara langsung 

mempengaruhi peningkatan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil 

underwriting secara parsial bermanfaat dalam memprediksikan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum. 

3. Risk Based Capital (RBC) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di 

Indonesia. Artinya peningkatan dalam RBC secara langsung 

mempengaruhi peningkatan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Peningkatan RBC yang diikuti oleh 

peningkatan profitabilitas karena rendahnya kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan yang menyebabkan penigkatan 

solvabilitas. Selain itu, modal yang sebagai salah satu komponen 

dalam rumusan RBC untuk menutupi rendahnya kewajiban tersebut 

dapat di investasikan kembali secara produktif sehingga akan 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hasil RBC secara parsial bermanfaat dalam memprediksikan 

profitabilitas perusahaan asuransi umum. 



76 
 

4. Likuiditas (LIQ) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia.. 

Meskipun secara arah sesuai dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, namun variabel ini gagal dalam uji signifikansi. Artinya 

variabel likuiditas tidak mampu memprediksi profitabilitas 

perusahaan asuransi umum. 

5. Pertumbuhan (GR) memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan asuransi umum di 

Indonesia. Kegagalan pertumbuhan perusahaan dalam uji 

signifikansi menunjukkan ketidakmampuan variabel pertumbuhan 

dalam memprediksi profitabilitas perusahaan asuransi umum. 

 

B. Saran 

       Adapun saran-saran yang peneliti berikan bagi penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengikutsertakan perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi dalam 

sampel penelitian untuk penelitian mengenai perusahaan asuransi yang 

lebih menyeluruh. Selain itu menambah variabel bebas agar 

memberikan hasil lebih signifikan dalam memprediksi profitabilitas. 

2. Menggunakan proksi di setiap variabelnya lebih beragam seperti untuk 

profitabilitas dapat menggunakan ROE, rasio likuiditas menggunakan 

quick ratio atau menggunakan proksi lain yang sesuai dengan 

karakteristik dengan perusahaan asuransi.  
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