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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian dan penjabaran hasil analisis yang telah dilakukan pada 

penelitian ini. Maka dapat disimpulkan oleh peneliti secara parsial pada setiap 

variabel terdapat satu variabel yang tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan 

yaitu variabel religiusitas hal ini mengindikasikan bahwa apapun keyakinan/religi 

yang dipercayai (anut) oleh para milenial hal tersebut tidak mempengaruhi minat 

mereka dalam berasuransi syariah karena pada dasarnya asuransi syariah bisa 

dipergunakan oleh siapapun dan tidak membedakan keyakinan terlebih tujuan 

asuransi syariah adalah untuk saling membantu, menolong, dan para milenial dapat 

dikatakan sudah menyadari pentingnya memproteksi diri dan secara simultan 

keseluruhan variabel memberikan pengaruh signifikan. Sehingga dapat dikatakan jika 

literasi yang cakap serta kualitas pelayanan yang bermutu baik dapat menjadi daya 

pikat terhadap minat generasi milenial menggunakan asuransi syariah. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan didalam penelitian ini 

dikarenakan berbagai faktor baik meliputi faktor internal maupun eksternal dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel bebas yakni literasi asuransi, 

religiusitas dan kualitas pelayanan yang dipergunakan karena diduga mengaruhi 

variabel terikat (minat), dan sebenarnya masih terdapat variabel bebas lainnya yang 

diduga dapat mempengaruhi variabel terikat (minat menggunakan asuransi syariah). 

Hal tersebut Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil output uji koefisien 

determinasi penelitian dengan melihat nilai Adjusted R-Square yang menjelaskan 

bahwa minat beli dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel dalam penelitian 

ini gunakan sebesar 58,6%. Sehingga peneliti merekomendasikan kepada peneliti 

berikutnya agar dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi dengan harapan 

data yang dihasilkan akan lebih beragam. 
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V.3 Saran 

Penelitian ini tentunya masih memiliki kelemahan dan keterbatasan, oleh 

karena itu masih harus disempurnakan dan diamati kembali. Bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melanjutkan penelitian dengan topik pembahasan yang sama disarankan 

untuk dapat mencari aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi minat generasi 

milenial dalam menggunakan asuransi syariah yang masih jarang digunakan agar 

hasil data yang didapatkan beragam. Direkomendasikan untuk dapat 

mengkolaborasikan penelitian ini dengan mengombinasikan dan memilih variabel 

lain diluar dari variabel yang sudah dipakai dalam penelitian ini, kemudian 

disarankan untuk memperbanyak besaran sempel agar mendapatkan data yang lebih 

akurat. Bagi pemerintah sebagai regulator dan lembaga terkait diharapkan dapat 

memanfaatkan peluang dan potensi dari entitas generasi milenial serta menjadikan 

faktor-faktor tersebut sebagai perhatian khusus agar dapat memberikan keuntungan 

yang menyeluruh bagi seluruh pihak. Pemerintah pun perlu aktif berdiskusi dengan 

berbagai pihak dan  lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang ideal bagi 

keberlanjutan ekonomi syariah dalam hal ini adalah pada sistem perasuransian 

syariah.  


