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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan, harga premi dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan 

atau koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,630 yang dimana memiliki arti 

bahwa pendapatan (x1), harga premi (x2) dan pendidikan (x3) mempengaruhi 

permintaan sebesar 63% dan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya diluar variabel ini. 

2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

polis Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Bandung. Hasil estimasi ini 

sejalan dengan hipotesis yang ada yaitu terdapat pengaruh yang positif antara 

tingkat pendapatan dengan permintaan asuransi Takaful Keluarga ini artinya 

setiap terjadi pertambahan pendapatan seseorang ia akan mampu menyisihkan 

dana khusus untuk membayar premi asuransi tersebut. 

3. Harga premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan polis 

Asuransi Syariah Takaful Keluarga Cabang Bandung. Hasil estimasi ini 

sejalan dengan hipotesis yang ada yaitu terdapat pengaruh yang positif antara 

harga premi dengan permintaan asuransi Takaful Keluarga ini artinya semakin 

tinggi harga premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dalam Asuransi 

Syariah Takaful Keluarga Kantor Cabang Bandung, maka jumlah nilai polis 

yang diperoleh oleh pemegang polis akan semakin tinggi. Selain itu jasa 

Asuransi Syariah Takaful Keluarga Kantor Cabang Bandung ini termasuk ke 

dalam kategori barang spekulasi yaitu salah satu barang yang dimana  jika 

harga barang itu semakin tinggi maka akan meningkatkan daya beli terhadap 

barang itu karena barang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi 

konsumennya. 
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4. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

polis Asuransi Syariah Takaful Keluarga Kantor Cabang Bandung. Hasil 

estimasi ini sejalan dengan hipotesis yang ada yaitu terdapat pengaruh yang 

positif antara tingkat pendidikan dengan permintaan Asuransi Syariah Takaful 

Keluarga Kantor Cabang Bandung ini artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang ia akan semakin mengerti dan paham akan pentingnya 

manfaat asuransi syariah tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh terdapat beberapa saran yang dapat 

dilakukan,antara lain: 

1. Untuk perusahaan asuransi syariah Asuransi Syariah Takaful Keluarga Kantor 

Cabang Bandung yaitu perlu memperhatikan kota Bandung ini karena 

memiliki potensi yang tinggi untuk menjadikan masyarakatnya menjadi 

pemegang polis. 

2. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat kota Bandung ini maka 

saran penulis kepada perusahaan asuransi syariah Asuransi Syariah Takaful 

Keluarga Kantor Cabang Bandung, dalam hal pendapatanya perusahaan ini 

harus lebih memfokuskan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan yang 

tinggi karena setiap terjadi pertambahan pendapatan seseorang ia akan mampu 

menyisihkan dana khusus untuk membayar premi asuransi tersebut., dilihat 

dari harga premi perusahaan ini harus memfokuskan kepada pemegang polis 

yang memiliki harga premi yang tinggi karenasemakin tinggi harga premi 

yang dibayarkan oleh pemegang polis dalam Asuransi Syariah Takaful 

Keluarga Kantor Cabang Bandung, maka jumlah nilai polis yang diperoleh 

oleh pemegang polis akan semakin tinggi , dan dilihat dalam pendidikan 

perusahaan ini harus memfokuskan kepada pemegang polis yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi dimana semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang ia akan semakin mengerti dan paham akan pentingnya manfaat 

asuransi syariah tersebut.  . 
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3. Untuk peneliti selanjutnya, bisa mengganti maupun menambahkan variabel 

penelitiannya, kemudian bisa mengganti subjek penelitian misalnya dengan 

perusahaan asuransi lainnya.  


