
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Rasio Beban Klaim (RBK), Rasio 

Likuiditas (RL), Rasio Agent’s Balance to Surplus (RABS), Rasio Pertumbuhan 

Premi (RPP) berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham pada 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan 

dengn F hitung (0,709 ) < F tabel (2,99) dengan α 0,594 > α 0,05. 

Hal ini berarti bahwa Harga Saham (HS) pada Perusahaan Asuransi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara objektif tidak hanya dipengaruhi oleh 

Rasio Beban Klaim (RBK), Rasio Likuiditas (RL), Rasio Agent’s Balance to 

Surplus (RABS), Rasio Pertumbuhan Premi (RPP), melainkan olek kekuatan 

permintaan dan kekuatan penawaran akan saham tersebut. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan akibat keterbatasan peneliti, 

sehingga sebaiknya perlu pengembangan untuk penelitian-penelitin yang 

selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel yaitu Rasio Beban Klaim, 

Rasio Likuiditas, Rasio Agent’s Balance to Surplus, Rasio Pertumbuhan 

Premi sebagai vaiabel independen. 



2. Periode pengamatan dalam penelitian ini terbatas karena hanya 

mencakup tahun 2009-2011.  

3. Penulis melakukan pengamataan terhadap pengaruh Rasio Beban Klaim 

(RBK), Rasio Likuiditas (RL), Rasio Agent’s Balance to Surplus 

(RABS), Rasio Pertumbuhan Premi (RPP) terhadap Harga Saham (HS) 

dengan mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga 

saham itu sendiri seperti laju inflasi, tingkat suku bunga,dan nilai tukar. 

4. Perusahaan yang dijadikan sampel oleh penulis hanyalah sektor asuransi 

yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai harga saham, hendaknya menambah variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi harga saham, seperti Tingkat Suku Bunga  SBI, Laju 

Inflasi, Nilai Tukar Mata Uang, sehingga dapat melihat pengaruh rasio-

rasio keuangan yang lebih akurat.  

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian, meliputi 

semua jenis asuransi. 

4. Karena penelitian ini hanya memperhatikan faktor fundamental saja, 

sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 



serupa, agar lebih  memperhatikan juga faktor-faktor teknikal, aspek 

nonmonneter dan juga aspek makroekonomi. 

 


