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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian lini ldilakukan luntuk lmenguji lperngaruh lpendapatan lpremi, lkalim, 

lhasil linvestasi, ldan lrisk lbased lcapital lterhadap lprofitabilitas lperusahaan lasuransi 

ljiwa lkonvensional ldi lIndonesia. lPenelitian lini lmenggunakan lsampel lperusahaan 

lasuransi ljiwa lyang lterdaftar ldi lOtoritas lJasa lKeuangan l(OJK) lpada ltahun l2015 l– 

l2018, lberdasarkan lhasil lpenelitian lyang ltelah ldijelaskan, lselanjutnya ldalam luji 

lsignifikansi koefisien regresi berganda ditemukan bahwa:  

a. Pendapatan premi yang diproksikan ldengan lpertumbuhan lpremi lbruto 

ltidak lmemiliki lpengaruh lyang lsignifikan lterhadap lprofitabilitas 

lperusahaan lasuransi jiwa konvensional.  

b. Berdasarkan hasil uji signifikansi koefisien regresi berganda 

menghasilkan bahwa lklaim lmemiliki lpengaruh lyang lsignifikan lterhadap 

lprofitabilitas lperusahaan lasuransi ljiwa lkonvensional.  

c. Dalam hasil uji signifikansi koefisien regresi berganda ditemukan lbahwa 

lhasil linvestasi lmemiliki lpengaruh lyang lsignifikan lterhadap lprofitabilitas 

lperusahaan lasuransi ljiwa lkonvensional. l 

d. Berdasarkan lhasil luji lsignifikansi lkoefisien lregresi lberganda lmenghasilkan 

lbahwa lrisk lbased lcapital ltidak lmemiliki lpengaruh yang lsignifikan 

lterhadap lprofitabilitas lperusahaan lasuransi ljiwa lkonvensional. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti lmenyadari lbahwa lpenelitian lini lmasih lmemiliki lbanyak lketerbatasan 

ladapun lketerbatasan ldarai lpenelitian lini ladalah ljumlah lsampel lyang lmasih lsangat 

lterbatas, ldalam lpenelitian lini lhanya lmenggunakan l24 lsampel lperusahaan, lkarena 

lsebagian lbesar lperusahaan lasuransi ljiwa ldi lIndonesia lbelum menerbitkan laporan 

keuangan yang sudah di audit setiap tahunnya. 
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5.3  Saran 

Berdasarkan lketerbatasan ldan lkesimpulan lyang ltelah ldiuraikan, lmaka lpeneliti 

lmemiliki lbeberapa lsaran lyang ldapat diberikan ke beberapa pihak untuk menambah 

referensi selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain: 

a. Bagi perusahaan asuransi jiwa konvensional disarankan untuk lebih 

memperhatikan lagi mengenai penempatan dan strategi atas investasi 

yang dijalankan, karena selain manfaat positinya bagi ekonomi secara 

keseluruhan, investasi juga merupakan salah satu sumber pendapatan 

perusahaan yang akan sangat menunjang proses bisnis perusahaan 

asuransi jiwa, seperti menambah perolehan laba dan menunjang 

kebutuhan atas klaim polis. Perusahaan juga harus memperhatikan 

manajemen resiko membentuk nilai atas cadangan guna menghadapi 

resiko di masa mendatang agar perusahaan bisa meminimalisir kerugian. 

b. Bagi lpenelitian lselanjutnya, lagar ldigunakan lperiode ltahun lpenelitian lyang 

llebih lluas agar diperoleh hasil yang lebih detail sehingga dapat 

memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya dan meningkatkan 

distribusi data yang lebih baik. Selanjutnya disarankan untuk 

menambahkan variabel lain yang belum terdapat dalam model penelitian 

ini yang bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi jiwa, seperti 

menambahkan variabel ukuran perusahaan, leverage, underwriting ratio, 

Volume of Capital, beban operasional. 

c. Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan luntuk lmembagi lsample 

lpenelitian lberdasarkan lkepemilikan lsesuai lketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan yaitu National Life Insurance dan Joint Venture Life 

Insurance, hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keduanya agar 

bisa diambil keputusan yang tepat terkait proses maksimalisasi laba. 
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