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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Hubungan Persepsi atas 

Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah terhadap Minat menjadi 

Peserta Asuransi Syariah (berdasarkan persepsi Mahasiswa akuntansi yang sedang 

mengikuti mata kuliah topik khusus dalam akuntansi) pada Universitas 

Widyatama Bandung. Dengan ini penulis menyimpulkan hal-hal berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas bagi hasil pembiayaan 

Mudharabah Musytarakah dapat dikatakan baik, karena nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 3,96 berada pada interval 3,40-4,19. Tetapi masih ada 

yang perlu diperhatikan mengenai pernyataan perhitungan nisbah bagi hasil 

akan berubah jika terjadi perubahan pendapatan/laba pada tiap bulan atau 

tahun yang disepakati antara peserta dan asuransi syariah, manfaat bagi hasil 

diantaranya mengurangi biaya tetap karena tidak ada kewajiban untuk 

membayar dalam persentase tertentu dan dalam kondisi apapun dan bagi hasil 

identik dengan bagi sama rata sehingga memunculkan anggapan keuntungan 

yang didapat rendah karena memiliki nilai dibawah rata-rata. 

2. Minat menjadi peserta asuransi syariah dapat dikatakan baik, karena nilai rata-

rata keseluruhan sebesar 3,92 berada pada interval 3,40-4,19. Tetapi masih ada 

yang perlu diperhatikan mengenai pernyataan perhitungan nisbah bagi hasil 

akan berubah jika terjadi perubahan pendapatan/laba pada tiap bulan atau 

tahun yang disepakati antara peserta dan asuransi syariah, sistem bagi hasil 

yang diberlakukan adalah sistem revenue sharing dimana hasil pendapatan 

langsung dibagi antara peserta dan asuransi syariah tanpa dikurangi dengan 

beban-beban usaha peserta, dan manfaat bagi hasil diantaranya mengurangi 

biaya tetap karena tidak ada kewajiban untuk membayar dalam persentase 

tertentu dan dalam kondisi apapun karena memiliki nilai dibawah rata-rata  

3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik yaitu analisis koefisien korelasi rank 

spearman di peroleh rs = 0,664 yang artinya hubungan yang kuat antara 
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variabel persepsi atas bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah  

(variabel X) dengan minat menjadi peserta asuransi syariah (variabel Y), 

Besarnya kontribusi Persepsi Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharabah 

Musytarakah  terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah adalah sebesar 

44,10% dan sisanya 55,90% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak 

diteliti.  

Dari perhitungan uji statistik, dapat dilihat ( thitung > ttabel ) atau    (10,09 > 

1,657), berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya persepsi atas bagi hasil 

Pembiayaan Mudharabah Musytarakah  memiliki hubungan terhadap minat 

menjadi peserta asuransi syariah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan masukan, yang mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. 

Adapun beberapa saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Saran untuk Lembaga Pengelola Asuransi Syariah 

Terdapat beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan minat masyarakat selain dari faktor motivasi sosial, antara lain 

meningkatkan reputasi dan citra asuransi syariah hal ini sangat diperlukan untuk 

mendorong peserta  untuk memilih asuransi syariah. Kemudian praktisi asuransi 

syariah perlu lebih agresif dalam meningkatkan keuntungan-keuntungan 

fungsional (ekonomis) yang dituntut oleh peserta . Karena saat ini asuransi sudah 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan hampir setiap orang. 

Sementara itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagi hasil 

pembiayaan mudharabah musytarakah itu sendiri, dapat dilakukan dengan cara 

melakukan komunikasi formal antara masyarakat dengan pihak asuransi syariah 

sehingga dapat mengetahui fasilitas dan produk yang disediakan asuransi syariah 

serta dapat juga melakukan komunikasi informal dengan masyarakat lain yang 

sudah menjadi peserta  asuransi syariah sehingga masyarakat dapat mengetahui 

secara langsung pendapat peserta  yang sudah merasakan fasilitas dan produk 
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asuransi syariah serta yang lebih penting lagi adalah meluruskan persepsi terhadap 

bagi hasil pembiayaan Mudharabah Musytarakah. 

 

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya  

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut: 

1. Memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah 

responden yaitu masyarakat agar lebih representatif. 

2. Mengevaluasi pernyataan-pernyataan dalam kuesioner agar 

pernyataan-pernyataan  tersebut dapat mewakili secara tepat variabel 

yang hendak diukur. Penulis juga menyarankan untuk mencari 

indikator lain yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang 

telah ditetapkan. 

3. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan 

wawancara, karena akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. 

4. Menambahkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi minat 

masyarakat, motivasi, keputusan, dan lain-lain. Perubahan status 

variabel juga dapat dilakukan, misalnya minat sebagai variabel bebas 

dan persepsi atas bagi hasil pembiayaan Mudharabah Musytarakah 

sebagai variabel terikat, sehingga dapat memberikan hasil penelitian 

yang berbeda.  

 


