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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada 

masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional berdasarkan 

metode RBC dan metode EWS selama periode 2010-2012 tergolong baik. 

Pertama dilihat dari tingkat solvabilitas rasio Risk Based Capital (RBC) yang 

menunjukan bahwa RBC Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional memiliki 

nilai rata-rata lebih besar dari standar minimum BAPEPAM yaitu sebesar 

120%, maka perusahaan dalam keadaan baik. Kedua dilihat dari tingkat 

permodalan yang diwakili rasio Likuiditas yang menunjukan bahwa 

Likuiditas Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional memiliki nilai rata-rata 

lebih besar dari standar maksimum peransuransian yaitu sebesar 120%, maka 

perusahaan dalam keadaan tidak baik. Ketiga dilihat dari tingkat solvabilitas 

yang diwakili rasio Tingkat Kecukupan Dana yang menunjukan bahwa 

Tingkat Kecukupan Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional memiliki 

nilai rata-rata lebih kecil dari standar minimum perasuransian sebesar 33%, 

maka perusahaan dalam keadaan tidak baik. Keempat dilihat dari tingkat 

Profitabilitas perusahaan yang diwakili oleh rasio Beban Klaim yang 

menunjukan bahwa Beban Klaim Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional 

memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar minimum perasuransian yaitu 

sebesar 40%, maka perusahaan dalam keadaan baik. Dan terakhir dilihat dari 

tingkat Stabilitas Premi perusahaan yang diwakili oleh rasio Retensi Sendiri 

yang menunjukan bahwa Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi Jiwa 

Konvensional memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar minimum 

perasuransian yaitu sebesar 33%, maka perusahaan dalam keadaan baik. 
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2. Kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan metode 

RBC dan metode EWS selama periode 2010-2012 tergolong kurang baik. 

Pertama dilihat dari tingkat solvabilitas rasio Risk Based Capital (RBC) yang 

menunjukan bahwa RBC Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah memiliki nilai 

rata-rata lebih kecil dari standar minimum BAPEPAM yaitu sebesar 120%, 

maka perusahaan dalam keadaan tidak baik. Kedua dilihat dari tingkat 

permodalan yang diwakili rasio Likuiditas yang menunjukan bahwa 

Likuiditas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah memiliki nilai rata-rata lebih 

besar dari standar maksimum peransuransian yaitu sebesar 120%¸ maka 

perusahaan dalam keadaan tidak baik. Ketiga dilihat dari tingkat solvabilitas 

yang diwakili rasio Tingkat Kecukupan Dana yang menunjukan bahwa 

Tingkat Kecukupan Dana Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah memiliki nilai 

rata-rata lebih kecil dari dari standar minimum perasuransian sebesar 33%, 

maka perusahaan dalam keadaan tidak baik. Keempat dilihat dari tingkat 

Profitabilitas perusahaan yang diwakili oleh rasio Beban Klaim yang 

menunjukan bahwa Beban Klaim Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah memiliki 

nilai rata-rata lebih besar dari standar minimum perasuransian yaitu sebesar 

40%, maka perusahaan dalam keadaan baik. Dan terakhir dilihat dari tingkat 

Stabilitas Premi perusahaan yang diwakili oleh rasio Retensi Sendiri yang 

menunjukan bahwa Retensi Sendiri Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 

memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar minimum perasuransian yaitu 

sebesar 33%, maka perusahaan dalam keadaan baik. 

3. Perbandingan kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional 

dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, selama periode penelitian 2010-

2012 yang dilakukan dengan uji statistik Independent Sample T-Test dan 

diperoleh hasil ada perbedaan signifikan antara kinerja keuangan yang dilihat 

dari permodalan yaitu rasio Risk Based Capital, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan 
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asuransi jiwa syariah. Kedua rasio Likuiditas, tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan 

asuransi jiwa syariah. Ketiga nilai rasio Tingkat kecukupan Dana, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan asuransi jiwa 

konvensional dengan asuransi jiwa syariah. Keempat rasio Beban Klaim, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perusahaan asuransi jiwa 

konvensional dengan asuransi jiwa syariah pada perusahaan asuransi jiwa 

syariah dan yang terakhir rasio Retensi Sendiri, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan 

asuransi jiwa syariah.  

4. Dari hasil perbandingan arata-rata setiap variabel yang diteliti dapat 

disimpulkan ada perbedaan kinerja keuangan kedua perusahaan tersebut dan 

kinerja keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional lebih baik 

dibandingkan dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Perusahaan Asuransi 

Jiwa Konvensional unggul tiga variabel yang diteliti yaitu rasio RBC, rasio 

beban klaim dan rasio retensi sendiri. Sedangkan Perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah unggul duar dari  variabel yang diteliti yaitu rasio beban klaim dan 

rasio retensi sendiri. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, jumlah sampel 

yang relatif sedikit memungkinkan hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir. 

Kedua, pemilihan model yang hanya tepat digunakan untuk sampel yang proposional 

sehingga sampel terbatas. Melihat pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, maka 

ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat penulis 

berikan adalah : 

1. Dalam menanamkan dana atau berinvestasi pada suatu Perusahaan Asuransi 

Jiwa Konvensional dan Perusahaan Jiwa Asuransi Syariah, sebaiknya 

pengelola manajemen jangan hanya melihat dari sisi laba atau keuntungan 
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atau banyaknya modal atau klaim yang akan kita peroleh dari perusahaan 

asuransi. Efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga juga harus diperhatikan 

oleh pengelola manajemen, penyaluran dana pihak ketiga dalam bentuk kredit 

dapat mencerminkan kebijakan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Semakin efektif dana yang disalurkan maka semakin baik kinerja keuangan 

suatu perusahaan asuransi mencari pihak peminjam.  

2. Kegiatan utama suatu perusahaan asuransi adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan. Maka disarankan untuk Perusahaan 

Asuransi Jiwa Syariah agar lebih banyak mengatur modal yang masuk. 

Karena semakin banyak modal akan menambah beban suatu perusahaan. 

Namun alangkah lebih baik perusahaan mempertahankan modal kerja yang 

ada sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan agar perusahaan tidak 

mengalami kesulitan dalam hal keuangan.  


