BAB V
PENUTUP
Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan
yang dilakukan secara teoritis dan pengolahan data, maka
penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Demografik (Usia.
Jenis Kelamin, Pekerjaan) Terhadap Penentuan Kontribusi
pada produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqro’ Plus dan
Mitra Mabrur Plus (Studi Pada PT.AJB Syariah Bumiputera
1912 Cabang Serang)” diperoleh kesimpulan dan saran
sebagai berikut:
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hasil analisis uji data parsial (Uji t)
bahwa variabel usia
siginifikan

terhadap

menunjukan

tidak mempunyai pengaruh yang
kontribusi.

Berdasarkan

koefisien

korelasi R=0,416 menyatakan kekuatan hubungan antara
variabel independen (kontribusi) terhadap variabel dependen
(usia, jenis kelamin, pekerjaan) sebesar 41.6% yang artinya
hubungan usia,jenis kelamin, dan pekerjaan memiliki
hubungan yang kuat terhadap kontribusi.
Hasil uji koefisien determinasi juga menyimpulkan
bahwa variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh
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variabel independen adalah sebesar 17.3%, sedangkan sisanya
sebesar 82.7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak
dimasukkan kedalam model regresi dalam penelitian ini.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia, jenis kelamin, dan
pekerjaan berpengaruh sebesar 17.3 % terhadap kontribusi ,
sedangkan sisanya sebesar 82.7% adalah presentasi penentuan
kontribusi dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti seperti uang pertanggungan, harga saham yang berlaku
pada periode tertentu dll.

B. Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas,
maka saran-saran yang diajukan adalah:
1. Bagi

perusahaan

hendaknya

memberikan

banyak

penjelasan kepada masyarakat bahwa yang mempengaruhi
kontribusi bukan semata-mata hanya usia, namun juga
bisa dipengaruhi oleh jenis kelamin, dan pekerjaan.
Karena masyarakat pada umumnya menganggap bahwa
yang mempengaruhi premi (kontribusi) adalah hanya usia
seseorang, padahal jenis kelamin dan pekerjaan seseorang
juga berpengaruh dalam proses seleksi resiko dalam
rangka pembuatan atau pengajuan pembuatan polis
asuransi

jiwa

pada

perusahan asuransi

Bumiputera Syariah 1912 Cabang Serang.

PT.

AJB
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas
populasi atau sampel, tidak hanya nasabah pada PT. AJB
Bumiputera Syariah 1912 cabang serang saja, tetapi juga
ditambah dengan perusahaan asuransi lainnya.

