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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh produk asuransi jiwa dan 

uang pertanggungan terhadap minat nasabah AJB Bumiputer Syariah 

Tulungagung, dan berdasarkan pertanyaan atas rumusan masalah yang telah 

dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel produk asuransi 

jiwa (X1) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap minat nasabah 

AJB Bumiputera syariah Tulungagung, artinya bahwa produk asuransi jiwa 

tidak memiliki kecenderungan yang dapat mempengaruhi minat nasabah. 

Untuk meningkatkan minat nasabah maka pihak lembaga asuransi dapat 

melakukan beberapa cara yaitu lebih inovatif dalam mempromosikan produk 

asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, karena produk asuransi 

jiwa tersebut dipercaya bisa menjamin risiko yang tak terduga dimasa 

mendatang. 

Dilihat dari hasil uji T bahwa uang pertanggungan (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah AJB Bumiputera Syariah 

Tulungagung, artinya bahwa uang pertanggungan memiliki kecenderungan 

dapat mempengaruhi minat nasabah. Jumlah uang pertanggungan yang 

diterima oleh nasabah AJB Bumiputera Syariah Tulungagung dilihat dari 

besaran premi yang dibayarkan setiap bulannya. Uang pertanggungan yang 

diterima nasabah terdiri dari dana investasi dan dana tabarru. Sedangkan 
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besarnya premi yang dibayarkan oleh nasabah yaitu minimal seratus ribu 

perbulan.. 

Dilihat dari uji F yang telah dilakukan bahwa ada pengaruh secara 

simultan dan signifikan antara produk asuransi jiwa dan uang pertanggungan 

terhadap minat AJB Bumiputera Syariah Tulungagung. Minat nasabah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu promosi, dimana promosi tersebut dapat 

mempengaruhi nasabah dalam membeli produk dan menentukan besaran 

uang pertanggungan yang dibayarkan, karena sebelum memilih produk atau 

jasa maka masyarakat akan mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan 

kebenaran produk tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk 

diperhatikan. 

1. Bagi AJB Bumiputera Syariah Tulungagung 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi AJB Bumiputera Syariah 

Tulungagung sebagai bahan masukan tentang pengaruh produk asuransi 

jiwa dan uang pertanggungan terhadap minat nasabah AJB Bumiputera 

syariah Tulungagung. 

Terkait dengan Produk asuransi jiwa yang berpengaruh tidak 

signifikan terhadap minat nasabah, sebaiknya pihak AJB Bumiputera 

menambah produk baru serta lebih meningkatkan inovasi dan 

mempromosikan produk yang ada pada asuransi jiwa syariah agar 
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masyarakat atau nasabah dapat lebih memhami akan manfaat-manfaat 

yang ada dalam produk asuransi jiwa tersebut. Serta lebih memperhatikan 

kembali produ-produk yang dipromosikan harus sesuai berdasarkan 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau nasabah. 

Terkait uang pertanggungan, uang pertanggungan dalam penelitian 

ini memiliki pengaruh terhadap minat nasabah, namun pihak AJB 

Bumiputera harus mempertimbangkan lagi besarnya uang pertanggungan 

yang diterima oleh nasabah, sehingga nasabah dari kalangan menengah 

kebawah yang ingin menjadi peserta asuransi lebih berminat lagi. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung 

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuan 

dibidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa dan 

uang pertanggungan terhadap minat nasabah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bagi penelitian 

selanjutnya dapat membuat penelitian yang lebih luas cakupannya 

mengenai pengaruh produk asuransi jiwa dan uang pertanggungan 

terhadap minat nasabah. 

 

 

 

 

 


