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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka 

diperoleh simpulan adalah sebagai berikut :  

 

1. Pendekatan (X1), presentasi dan peragaan (X2), mengatasi keberatan (X3), 

menutup penjualan  (X4) dan tindak lanjut dan pemeliharaan (X5) secara 

bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk asuransi pada PT Asurasi Jiwasraya Cabang Bandar 

Lampung dengan nilai F hitung > F tabel (50,133 > 2,47) dan nilai t hitung semua 

variabel > t tabel. 

2. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa skor tertinggi yaitu presentasi 

dan peragaan dengan skor 411,7, selanjutnya pendekatan dengan skor 400,7, 

selanjutnya tindak lanjut dan pemeliharaan dengan skor 399,5,  selanjutnya 

faktor menutup penjualan dengan skor 393,3 dan terendah yaitu mengatasi 

keberatan dengan skor 392,5. 

3. Berdasarkan analisis kuantitatif diketahui bahwa, hasil uji R sebesar R
2 = 

0.613 hal ini berarti sumbangan variabel penjualan perseorangan (X) yang 
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berperan dalam mempengaruhi pembelian produk Asuransi Pada PT Asuransi 

Jiwasraya Cabang Bandar Lampung (Y) sebesar 61,3%. Sedangkan sisanya 

sebesar 38,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini.  

4. Berdasarkan hasil uji t sub variabel tentang pendekatan (X1), presentasi dan 

peragaan (X2), mengatasi keberatan (X3), menutup penjualan  (X4) dan 

tindak lanjut dan pemeliharaan (X5) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk asuransi pada PT Asurasi Jiwasraya Cabang 

Bandar Lampung, hal tersebut karena semua sub variabel (X) nilai t hitung-

nya lebih besar daripada t tabel, yaitu >1,986 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya antara lain: 

1. Sebaiknya PT Asuransi Jiwasraya lebih meningkatkan pada sub variabel 

mengatasi keberatan. tenaga penjual PT Asuransi Jiwasraya harus lebih baik 

dalam mengatasii masalah yang dialami konsumen. Tenaga Penjual harus 

cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang dialami konsumen. Dalam 

hal ini PT Asuransi Jiwasraya harus memberikan bekal pengetahuan yang 

lebih mengenai produk-produk yang ada serta memberikan pelatihan kepada 

tenaga penjual yang ada untuk dapat menangani dengan cepat dan tanggap 

mengenai permasalahan yang dialami konsumen. Sehingga konsumen akan 

merasa senang dan puas karena masalah mereka dapat terselesaikan dengan 

baik dan cepat.  
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2. PT Asuransi Jiwasraya harus memperhatikan pada sub variabel menutup 

penjualan. Tenaga penjual harus mampu mengakhiri pembicaraan dengan 

konsumen dengan baik, seperti diakhir pembicaraan tenaga penjual lebih 

meyakinkan kepada konsumen mengenai keunggulan dari produk PT 

Asuransi Jiwasraya, sehingga konsumen akan terpengaruh untuk 

menggunakan jasa asuransi pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Bandar 

Lampung 

3. Sub variabel tindak lanjut dan pemeliharaan sebaiknya tenaga penjual lebih 

mengintensifkan pada hubungan pendekatan dengan calon konsumen atau 

dengan konsumen yang sudah ada. Misalnya dengan menanyakan 

bersilaturahmi ke rumah mereka atau dengan menelpon mereka untuk sekedar 

menanyakan kabar mereka. 

4.  Selanjutnya untuk sub variabel presentasi dan peragaan sebaiknya PT 

Asuransi Jiwasraya tetap mempertahankan. Tenaga penjual pada PT Asuransi 

Jiwasraya sudah dapat menjelaskan dengan baik mengenai produk-produk 

yang ada pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Bandar Lampung. 

 


