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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Secara parsial terdapat hubungan yang signifikan antara hasil investasi 

terhadap laba. Sedangkan pendapatan premi dan beban klaim terhadap laba 

tidak terdapat hubungan yang signifikan. Secara simultan terdapat 

hubungan yang sangat kuat antara hasil investasi, pendapatan premi, dan 

beban klaim terhadap laba. 

2. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil investasi 

terhadap laba. Sedangkan pendapatan premi dan beban klaim terhadap laba 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim 

terhadap laba. 

3. Persamaan regresi berganda yang terbentuk  Y = 0,816 + 0,939X1 +0,089X2 

- 0,144X3 + e. 

 

B. SARAN 

1. Dilihat dari data yang digunakan untuk melakukan analisis, hubungan 

penerimaan dan pengeluaran perusahaan asuransi kuat karena kenaikan 

penerimaan yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun membuat 

penegeluaran juga meningkat karena disebabkan beberapa faktor. Oleh 
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karena itu bagi setiap perusahaan lebih meningkatkan pengelolaan dalam 

penerimaan dan pengeluaran asuransi. 

2. Dalam asuransi, kegiatan memperoleh laba merupakan kegiatan yang 

sangat penting. Perusahaan seharusnya mengadakan evaluasi terhadap 

semua resiko yang mungkin terjadi. Seleksi yang tepat akan menghasilkan 

keuntungan yang lebih optimal bagi perusahaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, karena keterbatasan data maka perlu adanya 

penambahan variabel lainnya yang diuji dalam model penelitian. 

Pemilihan sampel yang baik dan lebih banyak akan memberikan tingkat 

keakuratan penilaian kualitas kinerja perusahaan asuransi terhadap jumlah 

laba dengan periode penelitian yang lebih panjang, sehingga jumlah 

sampel penelitian menjadi lebih banyak dan dapat meningkatkan distribusi 

data yang lebih baik. 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi. Beberapa keterbatasan penelitian disebutkan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data keuangan dan hasil perhitungan berbagai 

angka sehingga dalam pengujian statistik ditemui berbagai kendala dengan 

keterbatasan software yang ada. 
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2. Sumber data yang diperoleh merupakan data sekunder sehingga penelitian 

tidak dilakukan di tempat perusahaan berada, sehingga faktor internal 

tidak bisa ditinjau lebih  dalam. 
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