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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Minat 

Nasabah Memilih Dana Kelangsungan Belajar Produk Mitra 

Iqra’ Plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang 

Kudus sebagai berikut: 

1. Praktik Produk Mitra Iqra’ Plus untuk Dana 

Kelangsungan Belajar di PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Cabang Kudus 

Pelaksanaan dana kelangsungan belajar asuransi 

Mitra Iqra’ Plus untuk dana pendidikan diberikan secara 

bertahap ketika usia anak baru akan memasuki TK, SD, 

SMP, SMA dan pada waktu akan memasuki bangku 

perkuliahan. Dana tersebut diberikan oleh pihak PT 

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus 

tergantung dengan premi yang dibayarkan oleh pemegang 

polis, apabila premi yang dibayarkan banyak maka akan 

mendapatkan dana kelangsungan belajar sesuai dengan 

premi yang dibayarkan. 

2. Keunggulan dari Produk Mitra Iqra’ Plus di PT AJSB 

Cabang Kudus 

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian 

berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana rekening 

tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan atas 

hasil keuntungan tabarru’ (mudharabah). Bila peserta 

ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli 

warisnya akan mendapatkan dana rekening tabungan yang 

telah disetor, bagian keuntungan atas hasil investasi 

rekening tabungan (mudharabah) dan selisih dari manfaat 

Takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang 

sudah dibayar. 

Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir dan 

bila anak (sebagai penerima hibah). Hidup sampai dengan 

4 tahun di perguruan tinggi, yang bersangkutan akan 

mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan hasil 

premi.Meninggal sebelum seluruh dana pendidikannya 

diterima, maka kepada peserta akan mendapatkan semua 

saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas 

investasi rekening tabungan. 
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3. Faktor-faktor yang Mendorong Nasabah untuk 

Memilih Dana Kelangsungan Belajar di PT AJSB 

Cabang Kudus 

Dana kelangsungan belajar produk mitra iqra’ plus 

ini merupakan produk yang dirancang untuk memprogram 

pendidikan anak secara syariah mulai dari tingkat Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan anak menjadi Sarjana S1, 

sekaligus berfungsi untuk menata kesejahteraan keluarga 

agar kelak apabila orang tua meninggal, kesejahteraan dan 

pendidikan anak tidak terabaikan. 

Faktor yang mendorong nasabah memilih dana 

kelangsungan belajar yang pertama untuk masa depan 

pendidikan ankanya, kedua untuk tabungan anaknya di 

jenjang sekolah hingga ke perguruan tinggi. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis minat 

nasabah memilih dana kelangsungan belajar produk mitra iqra’ 

plus, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Bagi pihak perusahaan lebih meningkatkan lagi minat 

nasabah akan produk mitra iqra’ plus dan menjaga 

konsistensi akan produk mitra iqra’ plus.  

2. Bagi nasabah Mitra Iqra’ Plus dibutuhkan kesadaran 

khususnya bagi nasabah akan pentingnya pendidikan.  

3. Untuk peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih 

mendalam untuk mengamati. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan taufiq, 

hidayah serta inayah-Nya sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Minat Nasabah 

Memilih Dana Kelangsungan Belajar Produk Mitra Iqra’ Plus 

di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus” 

dengan lancar. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya akademisi.  

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan 

kelemahan yang ada dalam skripsi ini, hal ini semata-mata 

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis.Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan 

kemampuan itulah maka segala kritik, koreksi dan saran dari 
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pembaca sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini.Akhirnya, tak lupa penulis ucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 


