
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah supaya mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi permintaan asuransi jiwa unit-link di Kota Batam. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial literacy tidak berpengaruh 

terhadap permintaan asuransi jiwa unit-link di Kota Batam. Hasil penelitian 

ini senada dengan penelitian dari Mahdzan dan Victorian (2013), Giesbert 

(2012) dan Luciano et al. (2015). 

2. Dari 4 faktor saving motives terdapat 2 yang mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap permintaan asuransi jiwa unit-link di Kota Batam. 

1 faktor memiliki pengaruh signifikan negatif dan 1 tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

3. Life-cycle motives dan wealth accumulation motives merupakan faktor yang 

memiliki pengaruh signifikan positif. Dengan berubahnya siklus hidup kita 

akan memiliki permintaan yang berbeda terhadap asuransi jiwa unit-link. 

Motif untuk mengumpulkan kekayaan dapat berpengaruh signifikan positif 

dikarenakan asuransi jiwa unit-link mengandung porsi investasi yang dapat 

meningkatkan pengembalian yang didapatkan oleh pemegang polis. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Mahdzan dan Victorian 

(2013), Mahdzan (2010), Sauter (2014), dan Zakaria et al. (2016). 
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4. Bequest motives memiliki pengaruh signifikan negatif. Dimana dapat 

dipahami bahwa pengaruh ini berarti dapat menurunkan atau melemahkan 

permintaan asuransi jiwa unit-link. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari Lee et al. (2018), Lockwood (2012),  Lockwood et al. (2018), 

dan  Niimi dan Horioka (2018). 

5. Precautionary motives tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

permintaan asuransi jiwa unit-link. Maka dapat kita asumsikan bahwa 

responden merupakan orang-orang yang mencari risiko. Hal ini dapat dilihat 

dari demografi umur responden yang rata-rata masih berusia dibawah 20 

tahun hingga 30 tahun. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari 

Mahdzan dan Victorian (2013), Mahdzan (2010), dan Zakaria et al. (2016). 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih memiliki keterbatasan 

diantaranya: 

1. Responden pada masih terbilang sedikit dikarenakan keterbatasannya waktu 

untuk mengumpulkan data dari kuisioner dan dana yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan penelitian. 

2. Ruang lingkup dari penelitian ini masih sangatlah sempit. Penyebaran 

kuisioner hanya kepada masyarakat kota Batam yang memiliki asuransi jiwa 

unit-link. 

3. Keterbatasan nilai koefisien determinasi atau R2 masih terbilang kecil yaitu 

sebesar 27%. Dikarenakan nilai koefisien diterminasi masih kecil dapat 
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diketahui bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 

permintaan asuransi jiwa unit-link. 

5.3 Rekomendasi  

Penelitian selanjutnya, direkomendasi untuk mempertimbangkan variabel 

mediasi sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan asuransi 

jiwa unit-link di kota Batam. Variabel yang dapat dijadikan mediasi seperti risk 

aversion dan variabel-variabel behavioral finance lainnya. Selain itu, peneliti 

selanjutnya dapat juga meneliti bidang asuransi lainnya, seperti asuransi kesehatan, 

asuransi mobil dan lain sebagainya. Penelitian ini juga dilakukan pada Kota Batam 

saja sehingga tidak dapat digunakan secara umum. Namun pada penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain di Indonesia atau di Indonesia secara 

keseluruhan agar dapat menjangkau seluruh pangsa pasar asuransi di Indonesia. 
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