
BAB V   

PENUTUP 

   

A. Simpulan   

Berdasarkan hasil dari laporan akhir dan analisis data penelitian mengenai Persepsi 

Pengusaha Muslim Mikro Terhadap Asuransi Syariah maka hal-hal yang dapat penulis 

simpulkan ialah sebagai berikut.   

1. Persepsi pengusaha muslim mikro pada kecamatan Banjarmasin selatan mengenai 

Asuransi Syariah adalah baik, karena menurut para Informan dengan banyaknya  

bermunculan perusahan-perusahan Asuransi Syariah baru yang ada di Indonesia 

menunjukan bahwa keadaan Asuransi Syariah saat dalam keadaan Baik dan 

mengalami perkembangan.   

2. Persepsi pengusaha muslim mikro di Kecamatan Banjarmasin Serlatan dal am 

menggunakan Asuransi Syariah adalah dikarnakan informan yang berasal dari latar 

belakang berbeda, yakni dimana ada sebagian dari Informan adalah merupakan 

seorang Nasabah Asuransi Syariah yang tentu saja informan memiliki Persepsi 

terhadap Asuransi Syariah dengan berdasarkan pengalaman mereka, sedangkan 

untuk sebagian informan yang dimana merupakan nasabah Asuransi Konvensional 

dan informan yang  tidak meiliki Asuransi apapun,  informan memiliki persepsi 

terhadap Asuransi syariah hanya berdasrkan Pengetahuan dan informasi dari 

sekitar mereka. Namun semua informan setuju bahwa para pengusaha muslim 

Mikro seperti mereka perlu akan Asuransi Syariah.  
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B. Saran   

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab  

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu:  

1. Bagi para pengusaha muslim mikro di Kecamatan Banjarmasin Selatan, sebagai 

masukan dari penulis lebih baik mencoba mencari tahu terkait Asuransi Syariah 

dikarenakan tidak semua produk Asuransi syariah dengan premi yang mahal   

2. Bagi perusahaan Asuransi Syariah, sebagai masukan dari penulis lebih gencar lagi 

mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait Asuransi Syariah terkhusus kepada para 

pengusaha  muslim mikro dikarenakan masih terdapat para pengusha muslim mikro 

yang masih belum mengetahui informasi terkait dengan Asuransi Syariah, serta 

melakukan penembusan  pasar ke pengusha muslim mikro yang memiliki tingkat 

perekonomian tinggi dan merupakan pasar yang bagus karena kemampuaanya 

untuk menjadi peserta Asuransi syariah secara ekonomi.   

3. Karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis sangat  

terbuka untuk menerima masukan dan saran dari semua civitas akademia, serta penulis 

berharap kedepannya penelitian ini akan di lanjutkan oleh peneliti dengan prespektif 

yang berbeda 


