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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis 

Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Dan Hasil Investasi Yang 

Diperoleh pada PT. AJS Bumiputera Cabang Sukabumi, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji data keseluruhan dan Uji data setelah dilapangan dapat diambil 

intisari bahwa penerapan sistem investasi asuransi jiwa syariah pada AJS 

Bumputera Cabang Sukabumi ini tetap mengemban amanah saling tolong 

menolong dalam akad Al-mudharabah, meskipun kinerja SDM nya kurang 

produktif dan harus ditingkatkan lagi namun, perusahaan AJS Bumiputera Cabang 



108 
 

 

Sukabumi ini mampu bekerjasama dengan baik menerapkan sistem syariah yaitu 

saling tolong menolong. Dengan terbebas dari unsur Riba, Maysir dan Gharar. 

2. Berdasarkan Uji data keseluruhan dan Uji data setelah dilapangan dapat diambil 

intisari bahwa pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada AJS 

Bumiputera Cabang Sukabumi ini menggunakan dua akad yaitu mudharabah dan 

wakalah bil ujrah, dengan sharing 70% untuk pemegang polis/ peserta dan 30% 

untuk perusahaan. Tiap keuntungan dari hasil investasi setiap produk nya akan di 

bagi menurut prinsip Al-Mudharabah dengan sistem investasi pengelolaan dana 

yang transparan. Kemudian semua dana akan langsung dikirim ke pusat dikelola 

secara terpusat. 

3. Berdasarkan Uji data keseluruhan dan Uji data setelah dilapangan dapat diambil 

intisari bahwa kendala besar yang terjadi hanya pada saat AJS Bumiputera Cabang 

Sukabumi ini masih berinduk dengan AJB Bumiputera 1913, dan SDM yang 

kurang produktif dan harus ditingkatkan lagi khususnya SDM yang professional 

dalam bidang ekonomi syariah namun perusahaan dapat mengatasi nya dengan 

melakukan kerjasama yang baik. Dan untuk hasil investasi yang diperoleh itu 

sangat realitf tergatung dari pembayaran premi pemegang polis/peserta. 

 

5.2 Saran 

     Pada bagian akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yang didasarkan 

pada penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai 

berikut: 

a. Saran untuk AJS Bumiputera Cabang Sukabumi: 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi AJS Bumiputera Cabang Sukabumi khususnya dengan 

meningkatkan penerapan sistem investasi asuransi jiwa syariah dengan 

menambahkan kinerja SDM yang baik dan berkualitas khususnya SDM yang 

profesional dan memahami ekonomi syariah, juga memambahkan modal pada 

saham syariah dan banyak melakukan penyuluhan kepada masyarakat 

/bersosialisasi dengan masyarakat agar mereka tahu bagaimana penting nya 

berasuransi. 

2. Dan untuk pencapaian yang telah di capai oleh AJS Bumiputera Cabang 

Sukabumi ini diharapkan dapat mempertahankan nya dengan baik dan bisa 

ditingkatkan kembali. 

b. Saran untuk peneliti selanjutnya: 

1. Saran untuk peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian yang digunakan bisa lebih 

bagus dan maksimal sebaiknya lebih dari satu kantor asuransi lainnya dan juga 

jumlah kinerja karyawan yang lebih di perbanyak. Hal ini agar peneliti dapat 

dengan mudah membedakan pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan dari 

berbagai sisi yang berbeda. 

2. Jika memungkinkan, sebaiknya observasi , wawancara dan koesioner diperluas 

agar data yang didapatkan lebih lengkap. 

 


