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yang berhak menerimanya, dan (menyruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
_
melihaf'. An-Nisa (4) 58"1

lTim

Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Qur'an Tafwid dan Tejermahan,(Jakarta:

Magfirah Pustaka" 2008), 143.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap peluang dan tantangan agen asuransi
dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung
Jambi Kecamatan Jelutung. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja agen asuransi dalam menigkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung berjalan dengan baik sebagaimana undang-undang yang berlaku,
diantarannya: Memberikan Keterbukaan Informasi Asuransi, tanpa ada informasi
yang disembunyikan dan harus jelas segala sesuatunya kepada nasbah terkait
pentingnya asuransi dan manfaat asuransi terkait rinsip tolong menolong dalam
asuransi syariah menggunakan konsep donasi, itu artinya dengan mendonasikan
sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena musibah.
bertanggungjawab, prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan; Kesetaraan dan Kewajaran, senantiasa memperhatikan
kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang dimiliki
masing-masing agen asuransi bank. (2) Faktor penghambat dan pendukung agen
asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang
Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, diantaranya Faktor Penghambat; Minimnya
Keterlibatan Nasabah dan Kemampuan SDM yang Terbatas. Faktor Pendukung,
Melakukan Kunjungan langsung dan Pendekatan Langsung. (3) Peluang dan
tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, diantaranya Peluang;
Menemukan Sumber Peluang dan Menawarkan Produk Agar Mempunyai Nilai
Jual dan Peluang; Memiliki Percaya diri yang tinggi, Berani Mengambil Risiko
dan Berorientasi ke Masa Depan.
Kata Kunci : peluang, tantangan, nasabah asuransi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan
dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan
menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Perbankan syariah atau
perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan
yang kegiatannya berdasarkan hukum Islam (syariah).1 Pembentukan sistem ini
berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau
memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan
untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Menurut
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat dua
definisi penting dalam prinsip Syariah yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum
Islam dan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang
menjadi dasar prinsip syariah.2 Dalam bank syariah segala sesuatunya berdasarkan
ketentuan Islam salah satunya asuransi syariah.
Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling melindungi dan
tolong menolong. Ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 5. yang
artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”
1

Mulya E Siregar, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, (Jakarta, Februari
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan, 2016), hlm. 57
2
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, (Jakrta: GEMA INSANI, 2001), hlm. 21.

1

2

Ayat Al-Qur’an tersebut mengingatkan kita agar selalu tolong-menolong dalam
berbuat kebajikan dan melarang kita untuk tidak saling tolong-menolong dalam
berbuat dosa.3 Di samping prinsip dasar seperti tolong-menolong, asas keadilan
dan menghindari kezaliman, lembaga atau perusahaan asuransi syariah juga harus
mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional
serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah diatur dalam hukum syariah Islam.
Untuk menjaga agar sesuai dengan syariat Islam, maka setiap asuransi harus ada
Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar nasabah mengetahui bahwa asuransi syariah
diperuntukkan dalam tolong-menolong, sehingga seorang agen asuransi syariah
dituntut untuk melihat peluang dan menghadapi tantangan dalam mengajak
nasabah menggunakan asuransi syariah.
Peluang adalah kesempatan yang baik untuk tidak disia-siakan. Tanpa
kerja keras dan keberanian mengambil resiko maka peluang itu hanya akan
sebagai peluang yang terus menerus melayang tanpa menghasilkan apapun.4 Itu
artinya peluang adalah kesempatan untuk secepatnya diambil dan dimanfaatkan
agar memperoleh keuntungan. Dalam setiap peluang tentu memiliki tantangan
yang harus dihadapi, karena tantangan adalah sikap dalam melangkah lebih baik
agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.5 Dalam perusahaan tentu
sering menemukan peluang dan juga menghadapi tantangan, sebagaimana yang
dialami oleh seorang agen asuransi dalam sebuah perusahaan perbankan.

3

Rizki Redhika, “Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota
Medan”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.5, 2011, hlm. 4
4
Tim Penyusun, Peluang Soal dan Pembahasan, (Nusa Tenggara Barat: Sekolah Tinggi
Ilmu Statistik (STIS), 2011), hlm. 103
5
Herry Bersalen, Tanytangan dan Kedaulatan Pangan, (Bandung: ARC Books, 2014),
hlm. 37
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Agen asuransi merupakan ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan
organisasi.6 Dimana agen asuransi sangatlah berperan terhadap penawaran produk
baru pada perusahaan asuransi syariah saat ini, dimana agen asuransi memberikan
pelayanan dalam menawarkan jasa perlindungan terhadap kebutuhan finansial
baik individu maupun kelompok, baik kebutuhan kesehatan maupun yang
berkaitan dengan harta benda. Seorang agen asuransi dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen agar sukses dan memuaskan, sangat dibutuhkan
komitmen atas pekerjaan dengan senantiasa berlatih secara konsisten dan harus
memiliki pengetahuan yang cukup tentang asuransi.
Seorang agen asuransi di tuntut mampu menjaga kepercayaan.4 Agen
asuransi lah yang berperan dalam memberikan pelayanan dengan membawa visi
dan misi dalam memasarkan asuransi terhadap nasabah. Dimana seorang agen
asuransi sangat mempengaruhi tingkat penjualan dalam suatu organisasi, dan juga
merupakan ujung tombak pencapaian keberhasilan. Seorang agen asuransi harus
lebih sering berhubungan langsung dengan nasabah untuk dapat memasarkan dan
menawarkan produk tersebut kepada nasabah.7 Seorang agen asuransi akan
membantu konsumen dengan memberikan data mengenai kerugian yang diterima
dan akan menjadi pembela, apabila ternyata perusahaan tidak mau mengakui
kerugian tersebut. Disamping itu, agen asuransi akan dapat membantu konsumen
untuk membuat perencanaan secara menyeluruh mengenai program asuransi yang
dibutuhkannya. Dari hasil observasi penulis bahwa di BRI syariah cabang

6

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hlm. 21.
Mulya E Siregar, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, hlm. 57
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Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, terdapat peningkatan jumlah nasabah dari
tahun ke tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Nasabah BRI Syariah Cabang Jelutung Jambi
Jenis
Nasabah
Nacabah
Asuransi
Nasabah
Simpanan

Jenis Simpanan/
pembiayaan
Tabungan

2014
86

Jumlah Nasabah
2015
2016
78
93

Giro
175
211
Tabungan
12.392
15.164
Deposito
256
245
Nasabah
Murabahah
997
937
Pembiayaan
Mudharabah
0
5
Musyarakah
31
34
Jumlah
13.937
16.674
Sumber: BRI Syariah Cabang Kota Jambi 2018

259
21.432
283
1.029
32
35
23.163

2017
89
307
27.805
321
1121
42
32
29.717

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah nasabah
BRI Syariah secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun
ditahun 2015 terdapat penurunan jumlah nasabah pada transaksi simpanan
deposito dan pembiayaan murabahah, simpanan deposito yang semula di tahun
2014 berjumlah 256 orang menurun menjadi 245 di tahun 2015. Penurunan
jumlah nasabah juga terjadi pada akad pembiayaan murabahah yang mana pada
tahun 2014 berjumlah 997 orang turun menjadi 937 orang di tahun 2015.
Kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah nasabah pada akad pembiayaan
musyarakah yang mana pada tahun 2016 berjumlah 35 nasabah menurun menjadi
32 nasabah pada tahun 2017.
Penulis juga menemukan bahwa masih banyak nasabah yang belum
mengetahui pemanfaat dari asuransi itu sendiri, karena paradigma berasuransi di
nasabah saat ini identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit. Sehingga ketika

5

seseorang diajak berasuransi atau ditawari polis asuransi, mereka tidak mampu
memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga. Jika paradigma ini
dibiarkan terus-menerus hidup dalam nasabah, perkembangan asuransi, baik
syariah maupun konvensional akan tetap lambat. Sebagaimana yang disampaikan
Bapak Shaleh Mardi selaku pegawai di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung sebagai berikut:
Nasabah yang ada di sini, masih terpengaruhi oleh pikiran bahwa asuransi
itu hanya untuk kematian dan juga kecelakaan. Padahalkan itu bukan
hanya untuk itu, namun juga bisa digunakan sebagai acuan dan bantuan
dalam menghadapi permasalahan, seperti tabungan hari tua, pemenuhan
kebutuhan keuangan dalam sebuah keluarga, maka asuransi ini dapat
membantu mereka, maka dari itu dengan adanya unsur tolong-menolong
maka akan hidup lebih baik lagi.8
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa untuk menghilangkan
paradigma tersebut, diperlukan edukasi dan sosialisasi ekstra dari perusahaan
asuransi untuk menyadarkan nasabah tentang manfaat asuransi. Asuransi adalah
upaya melindungi diri dan keluarga dari berbagai risiko. Oleh sebab itu,
paradigma nasabah tentang asuransi, harus diubah dan diganti menjadi pesan
kesejahteraan dan tolong-menolong, sesuai dengan prinsip asuransi syariah.
Salah satu hubungan yang paling dekat dengan calon nasabah adalah agen
asuransi. Karena naik tidaknya pendapatan perusahaan asuransi, tergantung pada
peranan agen asuransi dalam menjual asuransi. Agen asuransi diharapkan dapat
memahami apa sebenarnya fungsi, kedudukan, tugas dan tanggungjawabnya
dalam meningkatkan nasabah asuransi. Seorang agen asuransi juga harus proaktif
dan dapat menciptakan peluang dalam produk asuransi syariah di perusahaannya.
8
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6

Tentunya bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan para agen asuransi
dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah. Oleh karena itu perlu adanya
pembinaan dalam mengasah pengetahuan untuk memperluas jaringannya, yang
semua itu bertujuan meningkatkan kinerja asuransi syariah.
Oleh karena itu, melihat arti bahwa asuransi itu yang digunakan dalam
memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga, maka penulis tertarik
untuk menyusun penelitian dengan judul “Peluang dan Tantangan Agen
asuransi Dalam Meningkatkan Nasabah Asuransi Syariah di BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah
di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung?
2. Bagaimana peluang dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung agen asuransi dalam menigkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung?
C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang

7

telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini
hanya membahas mengenai kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya
suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalan skripsi
ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung.
c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung agen asuransi dalam
menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung,
sebagai berikut:
a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan
wawasan bagi penulis sendiri terhadap kinerja agen asuransi dalam
meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
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Kecamatan Jelutung dan juga sebagai bahan masukan bagi nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, serta
menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu
(S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam UIN (Universitas Islam Negeri)
STS (Sulthan Thaha Siafuddin) Jambi dan dapat menjadi bahan bacaan untuk
Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam khususnya jurusan Ekonomi, dan dosendosen Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam lainnya.
c. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan
praktisi nasabah di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan
bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori
1. Peluang
Peluang adalah sebuah kesempatan dalam bertindak mencapai sesuatu,.
Peluang yang dalam bahasa Inggris di sebut dengan opportunity memiliki arti
sesuai dengan KBBI adalah kesempatan. Secara sederhana peluang diartikan
sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Itu artinya peluang
adalah sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau
“moment”. Jadi, asal dari peluang itu adalah kesempatan yang terjadi dan
berkembang menjadi ide bagi seseorang. Ada empat langkah untuk menjadikan
peluang sebagai peluang emas, yaitu:9

9
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a. Tentukan Sumber Peluang
Sumber peluang yang paling potensial adalah diri sendiri dan salah satu
pijakan awalnya adalah minat. Setelah mengetahui pijakan awal, maka mulailah
melakukan riset dan trial untuk menemukan kekuatan peluang di segmen yang
tepat.
b. Temukan Sektor Bisnis
Kekuatan peluang itu bertumpu pada kekuatan sektor bisnis yang tepat
sehingga harus benar-benar memilih yang sesuai dengan minat dan kekuatan
sebuah bisnis yang tepat adalah kekosongan pasarnya.10
c. Berdayakan Kekuatan Produk Agar Mempunyai Nilai Jual
Jika peluang yang bagus dan tepat untuk mengisi kekosongan pasar tidak
mempunyai nilai jual yang tinggi, maka peluang itu hanyalah sekedar impian.
Karena produk itu tidak akan laku dip saran (tidak memenuhi kebutuhan dan tren
pasar). Hal ini merupakan sebuah proses yang sangat penting dari tahapan ini.
d. Evaluasi dan Berdayakan Peluang Menjadi Produk
Sebagai langkah terakhir untuk memanfaatkan peluang dengan
mengevaluasi dan menganalisa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan peluang
bisnis dan kembangkan menjadi sebuah produk untuk memulai bisnis yang
potensial.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peluang adalah
kesempatan usaha yang dimiliki seseorang untuk melakukan apa yang
dinginkannya atau yang menjadi harapannya. Tentu kesulitan merupakan
10
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rintangan, setiap rintangan merupakan suatu peluang dan setiap peluang harus
disambut. Peluang menawarkan diri untuk orang yang sebanding dengan
kemampuan mereka, keinginan mereka untuk bertindak, kekuasaan mereka dari
visi, pengalaman mereka dan pengetahuan mereka tentang bisnis. Peluang ini
harus diambil dan dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis. Dengan begitu
kemampuan mengenali peluang adalah mengamati kesempatan dalam hal
menemukan ide baru kemudian mengembangkan ide tersebut sehingga
menciptakan bisnis baru.
2. Tantangan
Tantangan adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru, dan
orang

yang

biasanya

langsung

berhadapan

dengan

resiko

mampu

mengidentifikasikan dalam mencapai keberhasilan. Seseorang yang mampu
meghadapi tantangan adalah dia yang mampu mengidentifikasikan berbagai
kesepakatan, dan mencurahkan seluruh sumber daya yang ia miliki untuk
mengubah kesempatan itu suatu yang menguntungkan. Herry Bersalen
menjelaskan bahwa tantangan yang dapat dilaksanakan adalah hasil dari suatu
disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam
memenuhi kebutuhan11. Dengan perkataan lain seseorang yang mampu
menghadapi tantangan adalah adalah yang merintis gagasan menjadi realitas,
sehingga ia mampu mengambil risiko untuk membuka peluang dalam berbagai
kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan
berani tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

11
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Sifat-sifat yang perlu dimiliki dalam sebuah tantangan adalah sebagai berikut:12
a. Percaya diri
Kepercayaan diri merupakan sikap dan keyakinan yang harus dimiliki
seorang wirausaha dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Di dalam sikap
percaya diri terkandung nilai-nilai keyakinan, optimisme, individualisme, dan
ketidaktergantungan serta yakin akan kemampuan-nya untuk mencapai
keberhasilan.
b. Berorientasi pada tugas dan hasil
Berorientasi pada tugas dan hasil adalah orang yang selalu
mengedepankan nilai-nilai motif berprestasi, ketekunan, tekad, kerja keras,
energik, dan mempunyai dorongan kuat dalam meraih tujuan atau sasaran
bisnis. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka harus berinisiatif, disiplin
diri, berpikir kritis, tanggap, dan semangat berprestasi.
c. Berani mengambil risiko
Keberanian dan kemampuan mengambil risiko merupakan nilai utama
dalam megnhadapi tantangan. Misalnya, wirausaha yang takut mengambil risiko
bisnis, akan menyebabkan usaha tersebut akan megalami kesulitan dalam
berinisiatif. Tentu pengambilan risiko ini dilaksanakan setelah melalui
pemikiran, analisis, perhitungan serta pertimbangan yang matang.
d. Kepemimpinan
Seseorang yang sukses tidak terlepas dari sifat kepemimpinannya,
kepeloporannya, keteladanannya dalam mengendalikan usaha bisnisnya. Selain
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hal tersebut, pemimpin dalam menjalankan usahanya secara transparan dan jujur
dengan tujuan tidak hanya mencari laba saja, tetapi juga meningkatkan
kesejahteraan para karyawannya.
e. Berorientasi ke masa depan
Seorang wirausaha haruslah berwawasan ke masa depan, mempunyai
visi ke depan, dan mengetahui kemana kegiatannya tersebut akan dibawa, apa
yang ingin dicapai? Strategi-strategi apa saja yang harus ia lakukan agar
kegiatan dan kelangsungan hidup usahanya dapat terus terjami? Jadi, dalam hal
ini diharapkan perusahaan dapat berkembang dan tetap terjamin kelangsungan
hidupnya dalam jangka panjang.
f. Kreatif dan inovatif
Seorang wirausaha harus memiliki sikap kreatif, yaitu kemampuan
menciptakan gagasan dan menemukan cara baru dalam melihat permasalahan
dan peluang yang ada.
3. Pengertian Asuransi Syariah
Asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak, pihak pertama
berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan
sepenuhnya kepada pembayar iuran, jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak
pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.13 Pengertian asuransi syariah
dalam pengertian mu’amalah adalah saling memikul resiko di antara sesama
manusia sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko
yang lainnya, saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong
13
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dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang dtujukan
untuk menanggung resiko tersebut.14
Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwa DSN No.21/DSNMUI/ III/2002
tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan usaha saling tolong
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu
melalui akad yang sesuai dengan syariah.15 Oleh sebab itu premi pada asuransi
syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas
biaya, tabungan dan tabarru’. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang
tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Dalam asuransi syariah dikenal
dua jenis akad, yakni : yang pertama adalah akad tijarah (semua bentuk akad
yang dilakukan untuk tujuan komersial), dan yang kedua adalah akad tabarru’
(semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong
menlong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial).
Dalam akad tijarah perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola
dan peserta bertindak sebagai shahibul mal atau pemegang polis. Sedangkan
dalam akad tabarru’ peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk
menolong peserta lain yang terkena musibah, dan perusahaan bertindak sebagai
pengelola dana hibah. Jenis akad tijarah dapat dirubah menjadi jenis akad
tabarru’ apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya
sehingga
14
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kewajibannya. Sedangkan jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad
tijarah.16
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah
Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum
praktik asuransi syariah.10 Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai
wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada
dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama
atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya. 17
a. Al-Qur’an
Ayat al-Qur’an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain :
Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama Surat alMaidah (5) : 2
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allahdan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-yadan binatang-binatang qalaaiddan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari
Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka
bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada
sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama
manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota
(nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan
sebagai dana sosial (tabarru’). 18
b. Hadisth
Al-Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang kedua. Al-sunnah
berarti jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau
suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para
sahabat, dengan tuntunan al-Qur’an.
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ْ َ اِ ْقتَل: ي هللا َع ْنهُ قال
ان ِم ْن
ِ َع ْن ا َ ِبي ُه َري َْرة َ َر
ِ َ ت اِ ْم َرأَت
َ ض
ْ َت اِ ْحدَا ُه َما ْاْلُ ْخ َرى ِب َح َج ٍر فَقَتَلَتْ َها َو َما ِفي ب
ْ ُهزَ ْي ٍل فَ َر َم
ط ِن َها
ْ َف
ٌ غ َّرة
ُ ضى أ َ َّن ِديَةً َجنِ ْينِ َها
َ َ فَق,ص ُموا ِإلَى النَّبِي ص م
َ َ اخت
عاقِلَتِهَا
َ ضى ِديَةً ْال َم ْرأَةِ َعلَى
َ َأ َ ْو َو ِل ْيدَة ٌ َوق.
Artinya : “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang
wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar
batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita
tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita
yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada
Rasulullah saw, maka Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari
pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak
laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita
tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya
(kerabat dari orang tua lakilaki)”. (HR. Bukhari) 19
c. Ijtihad
Praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah
dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata:
“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima
bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman
(ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang
anggota nasabah”. Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan
perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan
saling menanggung beban.20
d. Ijmak
Ijmak yaitu kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara’ mengenai
suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.22 Para sahabat telah melakukan
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ittifaq (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab
adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang
menentang pelaksanaan aqilah ini.21 Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan
oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang
menyebabkan kematian secara tidak sewenangwenang). Dalam hal ini,
kelompoklah

yang

menanggung

pembayarannya,

karena

si

pembunuh

merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang
menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma dikalangan
sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.
e. Qiyas
Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal
yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dengan
kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an dan as-Sunnah karena
persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fath Al Bari,
disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima oleh
Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam.22 Ide pokok dari aqilah
adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi
finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan
untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide
praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama
dengan asuransi adalah praktik aqilah. Aqilah adalah iuran darah yang
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dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.
5. Jenis-Jenis Asuransi
Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu: 23
a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi syariah yang
memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan
kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi takaful
keluarga meliputi:
1) Takaful berencana
2) Takaful pembiayaan
3) Takaful pendidikan
4) Takaful dana haji
5) Takaful berjangka
6) Takaful kecelakaan siswa
7) Takaful kecelakaan diri
8) Takaful khairat keluarga
b. Takaful Umum (asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang
memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau
kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.
1) Produk-produk Asuransi Takaful umum adalah
2) Takaful kebakara
3) Takaful kendaran bermotor
4) Takaful pengangkutan
23
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5) Takaful Resiko Pembangunan
6) Takaful Resiko Pemasangan
7) Takaful Penyimpanan Uang
8) Takaful Gabungan
9) Takaful Aneka
10) Takaful rekayasa/Engineering24
6. Prinsip-Prinsip Asuransi
Prinsip utama dalam asuransi syaiah adalah ta’awunu ‘ala al birr wa
altaqwa (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan alta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi
sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan
menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi
syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling
menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu
pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar
asuransi syariah adalah: 25
a. Tauhid (Unity)
Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan
yang ada dalam syariat Islam. Setiap Bangunan dan aktivitas kehidupan
manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap
gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai
ketuhanan.
24

Ahmad Sarwat, Fiqih Perbedaan, hlm. 62
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Perpustakaan Nasional KDT, 1999), hlm. 235.
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b. Keadilan (justice)
Prinsip kedua dalam beransuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan
(justice) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam
hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara
nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong (ta’awun)
Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus
didasari dengan semangat tolong-menolong (ta’awun) antara anggota.
Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi
untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika
mendapatkan musibah atau kerugian.
d. Kerja sama (cooperation)
Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam
literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandate
dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi
mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu
sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
e. Amanah (trustworthy)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilainilai pertanggungjawaban (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian
laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus
memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan
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keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan
asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam
bermuamalah dan melalui auditor public.26
f. Kerelaan (al-ridha)
Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota
(nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan
sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang
difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial memang betul-betul digunakan
untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami
bencana kerugiaan.
g. Larangan riba
Ada beberapa bagian dalam al-Qur’an yang melarang pengayaan diri
dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan
melarang riba.
h. Larangan maisir (judi)
Syafi’i Antonio mengatakan bahwa unsur maisi<r (judi) artinya adanya
salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.
Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu
membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga
maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah
dibayarkan kecuali sebagaian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang
dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai

26

Ahmad Sarwat, Fiqih Perbedaan, hlm. 62
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hasil dari ketetapan
i. Larangan gharar (ketidak pastian)
Gharar dalam pengertian bahasa adalah penipuan, yaitu suatu tindakan
yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.
7. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah
Menurut Mazhab Hanafi, rukun kafa<lah (asuransi) hanya ada satu, yaitu
ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat
kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:
a. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh,
berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan
kehendaknya sendiri.
b. Makful lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang
diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin
karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi
kemudahan dan kedisiplinan.
c. Makful ’anhu, adalah orang yang berutang.
Makful bih (utang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat
diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.29
Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad,
yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan
perusahaan asuransi).30 Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat
persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi
salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini
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adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah
dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu
merupakan akad yang baru. Di antara sejumlah persyaratan itu misalnya:27
d. Baligh (dewasa) Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan
oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransiannya
pun batal.
e. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang
tidak disukai.
f. Tidak sah transaksi atas suatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di
dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang di jual tidak
diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui.
Karena transaksi tersebut seperti perjudian.
g. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.31 Ini adalah persyaratan
dan larangan bagi sahnya transaksi. Atas dasar ini, maka setiap transaksi
yang baru harus kita anggap sah, sesuai tuntutan prinsip.
8. Pengertian Agen asuransi Syari’ah
Seorang agen asuransi yang profesional pasti sangat adaptif terhadap
perubahan. Perubahan yang merupakan kemampuan untuk mengubah kebiasaan
dan pola kehidupan, dan tidak dapat dihindari karena perubahan yang terus
menerus. Terkadang orang mengalami ketakutan dalam menghadapi perubahan.
Cara terbaik untuk mengalahkan ketakutan terhadap perubahan adalah dengan
meningkatkan secara maksimal pengetahuan dan cara yang kita miliki dalam
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melakukan pekerjaan tertentu.28 Semakin kita maju dalam pekerjaan, maka akan
semakin mudah untuk melakukan perubahan. Orang-orang inilah yang disebut
sebagai penjual yang sukses dan profesional.29
Dalam bisnis jasa asuransi, sebutan seorang penjual produk asuransi pada
umumnya adalah Agent Executive, Financial Consultant, Agent Representative,
Consultant Agent. Sedangkan sebutan yang sudah menasabahkan adalah Agen,
sehingga di setiap kelembagaan seperti di kantor pemasaran asuransi dan ataupun
di tingkat asosiasi asuransi terdapat Divisi Keagenan atau Komisi Keagenan.
Di lain pihak, menurut UU peransuransian No. 2 Tahun 1992 definisi dari
agen asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan
jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.15 Jadi
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan agen asuransi adalah orang
atau badan hukum yang memasarkan jasa asuransi atau melakukan persuasif
kepada calon pembeli atau klien, baik secara perorangan maupun lebih, untuk
membeli jasa asuransi yang ditawarkan secara menguntungkan.
Secara umum agen asuransi berarti seseorang yang diberi pekerjaan
untuk tujuan kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga. Agen asuransi
bertindak sebagai perantara untuk mempertemukan pembeli dan penjual barang
atau jasa, dengan menerima premi berdasarkan kesepakatan sesuai dengan nilai
transaksi yang dilakukan. Agen asuransi dalam kegiatan ekonomi memainkan
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peranan yang penting untuk memperlancar fungsi dan mekanisme pasar. Russel,
Beach dan Buskirk berpendapat, bahwa seorang agen asuransi adalah suatu seni
orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat atau tidak mau dikerjakan,
kekuatan langsung tersebut untuk mendorong seseorang dapat melakukannya
dengan baik.

9. Fungsi Agen asuransi
Pada awal berdirinya asuransi syariah di Indonesia yaitu asuransi takaful,
dalam menjual polis atau mencari premi tidak menggunakan sistem keagenan
seperti yang dilakukan oleh asuransi syariah yang ada di Malaysia agen asuransi
tidak terlihat, tetapi orang-orang datang sendiri untuk membeli polis asuransi.
Namun setelah satu tahun dicoba tanpa keagenan ternyata pertumbuhannya tidak
terlalu cepat, bahkan terlihat lamban.30
Sampai saat ini nasabah Indonesia masih banyak yang belum menyadari
akan produk asuransi. Bahkan, mereka yang sadar akan kebutuhannya masih
harus didorong untuk ikut asuransi. Hal ini kemungkinan disebabkan pembeli
asuransi masih kurang memahami tentang asuransi, dan mereka kurang memiliki
informasi yang jelas akan produk asuransi, sehingga meskipun sudah ada
keinginan untuk berasuransi, tetapi mereka sering menangguhkannya. Melihat
kenyataan ini, maka produk asuransi harus secara aktif diinformasikan kepada
nasabah umum.
Hal ini menjadi perhatian penuh bagi pihak perusahaan asuransi syariah
30

Robiansyah dan Syaharuddin, “ Kinerja Agen asuransi Sebagai Pemediasi Dalam
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bahwa peran agen asuransi sebagai orang yang mengenalkan, menginformasikan,
dan menjelaskan ke nasabah sangat dibutuhkan. Karena fungsi agen asuransi
menjual asuransi sama halnya dengan perbuatan memproduksi asuransi. Agen
asuransi merupakan orang yang dipercaya oleh perusahaan asuransi untuk
memberikan pengertian tentang pentingnya asuransi sebagai jaminan nasabah.
Oleh karena itu agen asuransi harus jujur, baik jujur kepada diri sendiri, jujur
kepada nasabah, maupun jujur kepada perusahaan. Melihat peran agen asuransi
pada perusahaan asuransi, maka fungsi seorang agen asuransi dalam
menjalankan kegiatannya mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab,
yaitu:
10. Tugas-Tugas Agen asuransi
Agen asuransi dalam perusahaan asuransi mempunyai tugas yaitu
menjual produk sekaligus. Pada hal ini, maka dapat dikatakan bahwa tugas agen
asuransi adalah :
a. Menjelaskan betapa pentingnya asuransi bagi nasabah
b. Menjelaskan tentang apa, siapa, dan bagaimana kinerja perusahaan asuransi
c. Mendapatkan calon pemegang polis atau nasabah sebanyak-banyaknya
d. Dapat dipercaya, baik oleh perusahaan maupun nasabah
e. Menjaga nama baik perusahaan asuransi tempat mereka bekerja
11. Kewajiban Agen asuransi
Berdasarkan tugas agen asuransi tersebut, maka agen asuransi harus
menaati dan memenuhi kewajibannya, apabila menginginkan aktivitasnya
mendatangkan hasil yang optimal. Adapun yang menjadi kewajiban agen
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asuransi, yaitu :
a. Agen asuransi perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan calon
tertanggung dalam hal menjual produk yang ditawarkan.
b. Melakukan penutupan dan segera menyetorkan premi pertama yang berhasil
ditagih pada hari kerja.
c. Memberikan pelayanan yang baik kepada calon tertanggung dengan tidak
melanggar kode etik profesi agen asuransi.
12. Tanggungjawab Agen asuransi
Sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh agen, maka yang menjadi
tanggung jawab agen, yaitu; Memenuhi target yang ditetapkan, Berproduksi
secara sehat dan Menyetor premi pertama dan premi lanjutan sesuai ketentuan
yang berlaku.
13. Syarat-Syarat Agen
Agen asuransi sebagai seorang penjual dalam asuransi tidak mudah untuk
dapat menjual dengan prestasi yang baik, untuk itu diperlukan syarat untuk
keberhasilan dalam meningkatkan nasabah dan menjual produk asuransi. Adapun
syarat yang harus ditempuh oleh seorang agen asuransi untuk menjadi penjual
yang sukses, yaitu:31
a. Jujur, yaitu seorang agen asuransi harus jujur dalam perkataan, perbuatan dan
hati nurani, menjelaskan segala suatu dengan jujur kepada prospek tanpa
nada memaksa dan akan mendorong prospek untuk dapat menjawab dengan
jujur yang memudahkan penutupan dan pemeliharaan polis.
31

Fuad Ibnu Madya, “Peran Agen asuransi Dalam Pengambilan Bisnis”, Ekonomi Islam,
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b. Loyal, yaitu setia dan loyalitas kepada perusahaan yang di wakilinya.
c. Inisiatif, yaitu penuh inisiatif dalam bekerja, tanpa harus ada dorongan dari
orang lain.
d. Imajinasi, yaitu seorang agen asuransi harus mempunyai daya imajinasi yang
baik, dan akan mampu menghayati kebutuhan prospek.
e. Antusiasme, yaitu bekerja dengan bergairah akan membuat prospek juga
bergairah mendengarkan penjelasan agen.
f. Keyakinan diri, yaitu sebelum melakukan penjualan hendaknya agen asuransi
mempersiapkan diri antara lain, belajar sehingga diri sendiri yakin akan
kebaikan asuransi.
g. Ambisi, yaitu mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan yang lebih
direncanakan.
h. Keberanian, yaitu berani mengambil sikap dan membantu prospek
pengambilan keputusan.
i.

Cepat tanggap, yaitu seorang agen asuransi harus cepat tanggap terhadap
reaksi prospek.

j.

Mengenal identitas perusahaan dan produknya, yaitu sebelum melakukan
penjualan, agen asuransi perlu mengetahui identitas perusahaan.

k. Mengenal calon pembeli, yaitu sebelum melakukan pendekatan agen asuransi
sebaiknya sudah mempelajari, mengenal dan mengetahui data prospek untuk
dapat menentukan cara pendekatan kebutuhannya.
l.

Memahami teknik menjual, yaitu mempelajari dan menguasai teknik
menjual, agen asuransi akan lebih mudah menuntun prospek menuju
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penutupan.
m. Penampilan pribadi, yaitu penampilan yang akan menentukan penjualan,
antara lain cara berpakaian, budi bahasa, sikap yang bertujuan memberi
kesan simpatik.
n. Mengenal “siapa dirinya”, yaitu memahami segi positif dan negatif diri
sendiri, kemudian mampu mengembangkan yang positif dan mengatasi
negatif.
o. Mempunyai perencanaan yang baik, yaitu sebelum memulai pekerjaannya,
agen asuransi harus mempunyai perencanaan yang baik untuk dapat
mendukung peningkatan penjualan.32
F. Tinjauan Pustaka
Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang
peneliti lakukan, yaitu;
Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka
No Tahun Peneliti
1

Maslah penelitian Hasil

2011 Noviyarni Banyaknya
nasabah yang tidak
menggunakan
asuransi sehingga
diperlukan peranan
agen
asuransi
dalam
meningkatkan
nasabah asuransi
di P.T Bumiputera
syariah
32

Penerbit

Hail
penelitian Universitas
menunjukkan
Maritim Raja
bahwa
peranan Ali Haji
agen
asuransi
sangat
memberikan
manfaat
bagi
pengikutsertaan
nasabah
dalam
menggunakan
asurans,

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, hlm. 29
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2

2011

Ahmad
Zarkasi

Asuransi
Jiwa
Bringin
Life
sangatlah
bagus
bisa dilihat dari
tahun-ketahun
melalui
laporan
keuangan

3

2016

Rizki
Redhika
dan
Kasyful
Mahalli

Asuransi Potensi
dan
Kendala
terhadap Ekspansi
Syariah" di Meda

dilakukan melaui
penjualan, pasar
baru
maupaun
dari pasar yang
sudah ada.
Hail penelitian
menunjukkan
bahwa pada tahun
2005
jumalah
aktiva
sesbesar
Rp.
697.231.000.000
dan pada tahun
2006
jumlah
aktiva
PT.
Asuransi
Jiwa
Bringin
Life
sebesar
Rp.
743.315.000.000.
Mengalami
kenaikan sebesar
Rp.
46,084,000,000
Atau sebesar naik
(106%).
Dan
sangat
memberikan
manfaat
bagi
yang memerlukan
Hail
penelitian
menunjukkan
bahwa
PT.
Asuransi Takaful
Umum
Cabang
Medan
berada
pada
kuadran
pertama
yang
berarti
positif
dengan
mendukung

Hukum
Uin
Syarif
Hidayatullah
Jakarta

Universitas
Sumatra Urata
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4

2015

Oktovina
Yesi
Putranti

Strategi Pemasaran
Agen
Pt
Prudential Dalam
Mempertahankan
Loyalitas Nasabah
Prulink Syariah

strategi
pertumbuhan
aggresive dengan
strategi SO yang
menggunakan
semua kekuatan
yang andal dan
memanfaatkan
peluang dengan
baik
Hail
penelitian
menunjukkan
bahwa
dalam
mempertahankan
loyalitas nasabah
strategi para agen
PT
Prudential
yaitu
:
1.
Memberikan
informasi berkala
kepada nasabah,
2. Service quality
agen,
3.
Membangun
hubungan pribadi
dengan nasabah.
Mengingat masih
banyaknya
masyarakat yang
belum memahami
pentingnya
berasuransi,
menjadi peluang
bagi para pemasar
untuk
memberikan
edukasi asuransi
kepada
masyarakat
hingga
bisa
memperluas
bisnis
asuransi
syariah
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Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan
beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan ini dengan hasil-hasil
penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam
membahas pokok permasalahan, yaitu peran agen asuransi. Sedangkan, perbedaan
antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada peluang
dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini
dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil
penelitian yang diperolehnya. Bila pada hasil-hasil penelitian sebelumnya
ditujukan untuk memperoleh gambaran/deskriptif variabel itu sendiri (peran agen
asuransi ), maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran
tentang peluang dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam
rangka mengetahui kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung. Menurut
Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,
(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument
kunci”.33 Itu artinya penelitian kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan
digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen)34 dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,
teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 9.
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 9.
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34

1. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan
secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat
dipercaya.
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Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui

observasi dan wawancara bsersama Kepala BRI, Agen asuransi dan Pegawai
BRI dan Nasabah BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
2. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.36 misalnya melalui orang lain, dokumentasi, literature,
pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data tersebut merupakan objek
yang akan diobservasi.
Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan
informasi. Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai
pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya
boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.37 Informan adalah
orang yang memberi atau orang yang menjadi sumberdata dalam penelitian
(narasumber). Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi
oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan
memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam
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Persada, 2011), hlm. 22.
36
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, hlm. 18.
37
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 85.

35

penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan
penelitian ini, maka penulis penulis mengambil delapan informan, mereka
diantaranya: Kepala BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung
(satu orang), Agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung (empat orang), Pegawai BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung (tiga orang).
C. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun
organisasi swasta atau sekelompok orang.38 Unit analisis juga menjelaskan kapan
waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian
tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Penetapan
unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan
popupasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari kinerja
agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang
Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Martinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti
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mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan,
dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”39 Observasi ini dilakukan dengan
mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan
meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agen
asuransi dalam dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung. Observasi yang dilakukan penulis
dalam skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun
sebagai berikut:
a. Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara
berfikir
b. Interaksi sosial dan tempt lingkungan
c. Ekspresi saat wawancara
d. Bahasa tubuh saat wawancara
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi
terstruktur (semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
yang akan diperoleh. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara
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yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumntasi catatan
lapangan.
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber
dari arsip dan dokumen baik yang berada di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil
data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah
yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen
atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis
mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti kinerja
agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang
Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
Dari penjelasan di atas penulis akan menggunakan metode pengumpulan
data ini untuk menemukan agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
E. Teknik Analisis Data
Analisis SWOT adalah sebagai alat formulasi strategi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan strategi dari sebuah penelitian. Analisis ini
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan
peluang (opportunities), namun

secara bersamaan dapat

meminimalkan

kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan
strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, serta
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kebijakan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, peluang dan tantangan
agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung harus menganalisis faktor- faktor
strategis yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
berdasarkan kondisi saat ini. Hal ini dikenal sebagai analisis situasi, sedangkan
model yang paling populer digunakan untuk analisis situasi adalah analisis
SWOT.
Data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara deskriptif dengan
mengadopsi dan mengadaptasi model analisis SWOT yang merupakan analisis
kualitatif dengan mengkaji factor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal
dalam hal ini adalah strengths (kekuatan atau potensi) dan weaknesses (kelemahan
dan kendala). Faktor eksternal terdiri dari opportunities (peluang) dan treaths
(ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk memperoleh informasi terkait
kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung. Ada empat kuadran dalam matriks
SWOT pada Gambar 3.2. Setiap kuadran memiliki strategi masing-masing
sebagai berikut.
1. Strategi SO (strengths-opportunities) di Kuadran I. Strategi ini menggunakan
kekuatan yang dimiliki agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
2. Strategi ST (strengths-threats) di Kuadran II. Kekuatan yang dimiliki oleh
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung pada satu sisi, pada sisi lain juga terdapat banyak ancaman eksternal.
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Strategi yang digunakan pada kondisi seperti ini adalah diversifikasi dimana
agen asuransi dengan segala kekuatannya digunakan dalam menigkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung dan untuk membangun peluang- peluang jangka panjang yang lebih
menjanjikan.
3. Strategi WO (weaknesses-opportunities) di Kuadran III. asuransi syariah di
BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung dihadapkan pada
peluang-peluang eksternal dan kelemahan internal.
4. Strategi WT (weaknesses-threats) di Kuadran IV. Kondisi pada kuadran ini
adalah kondisi terburuk yang dimiliki agen asuransi dalam menigkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung. Strategi yang diambil adalah berupaya peluang dan tantangan.

F. Penyajian Hasil Analisis Data
Hasil analisis data disajikan secara deskriptif interpretatif, artinya hasil
analisis dipaparkan sebagaimana adanya, sedangkan pada bagian tertentu
diinterpretasikan sesuai dengan teori dan kerangka pikiran yang berlaku.
Penyajian hasil analisis data dilakukan secara formal (foto, gambar, dan bagan)
dan secara informal dalam bentuk narasi (kata, kalimat dan pernyataan). Dengan
demikian akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang
penelitian ini.
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G. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:
Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya
menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran
tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,
Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.
BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan
Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan
Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.
BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang
terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan
Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.
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BAB III
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah di Bank BRI Syariah
Awal berdirinya AJS (Asuransi Jiwa Syariah) Bank BRI Syariah Cabang
Jelutung Jambi yang mana merupakan

perusahaan asuransi jiwa. Adanya

lembaga syariah memang wajib, namun jumlahnya tidak banyak. Sejarahnya
adanya syariah memang berasal dari undang - undang, seperti Bank jatim dan
bank umum lainnya. Bank s yariah hanya ada sedikit, karena memang syariah
sebagai pelengkap adanya konvensional. Asuransi di Bank BRI Syariah Cabang
Jelutung Jambi ini berada dalam naungan Bank BRI Syariah Cabang Jelutung
Jambi. Jadi AJS (Asuransi Jiwa Syariah) Bank BRI Syariah Cabang Jelutung
Jambi merupakan salah satu produk atau devisi yang ada di Bank BRI Syariah
Cabang Jelutung Jambi. 40
Setiap produk me miliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan
yang lainnya. Masing - masing produk dirancang khusus untuk memperoleh
musibah dari pemegang polis. 1 Produk asuransi syariah merupakan jenis produk
asuransi yang terdiri dari gabungan unsur tabungan dan tolong menolong dalam
menanggulangi musibah kematian. Premi produk syariah ini terdiri dari premi
tabungan, premi tabarru’ dan premi biaya. 2 Sistem syariah takaful berasal dari
umat muslim yang menginginkan untuk melaksanakan kegiatan yang berlandasan
hukum islam. Konsekuensi dari usaha kaum mujaddid abad 19 dan 20 yang
mengemukakan, bahwa

islam tidak melarang untuk membentuk aturan dan
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kewajiban yang berdasarkan pada ibadah dan munakahat tetapi juga untuk tujuan
hidup yang komplit.
Salah satu yang berkenaan dalam transaksi bisnis adalah asuransi. Para
ulama yang berpendapat, bahwa asuransi dilarang dan haram, namun ada pula
yang berpendapat bahwa asuransi diizinkan dan halal. Mereka menyara nkan agar
asuransi tunduk pada ketentuan syariah berdasarkan prinsip tafakul Pada mulanya
asuransi syariah berdiri atas permintaan nasabah. Semakin hari semakin banyak
permintaan untuk membuka

asuransi produk syariah. Sehingga diperoleh

keputusan dari perusahaan kantor pusat, bahwasanya akan direalisasikan produk
asuransi syariah pada awal tahun 2006 di Jambi.
B. Visi dan Misi Asuransi Syariah di Bank BRI Syariah
1. Visi
“menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kuat. Menguntungkan, dan terkemuka
di Indonesia”. 41
2. Misi
a. Menjadi Perusahaan asuransi jiwa yang kuat melalui dukungan teknologi

informasi yang modern dan terintegrasi.
b. Mengembangkan produk yang berkualitas dan SDM ynag berkinerja tinggi

serta melakukan Good Corporate Govermance (GCG) dengan baik dan benar.
c. Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang menguntungkan melalui

surplus operasional disetiap kantor cabang, pengelolaan investasi yang optimal
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dan menguntungkan. keseimbangan antara asset dan kewajiban untuk menjadi
perusahaan yang sehat secara financial.
d. Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terkemuka melalui intensifikasi

pemasaran untuk mampu masuk dalam 5 besar industri dan membangun citra
perusahaan sehingga selalu berada dibenak
3. Nilai utama Asuransi Syariah
a. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan. 42
1) Nyaman
Setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh Asuransi Syariah
di BRI Syariah mudah diakses dan selalu mengutamakan kenyamanan bagi
nasabah dan mitra bisnis, baik dalam hal prosedur, produk dan konsep layanan
2) Universal
Asuransi Syariah di BRI Syariah memahami keragaman kebutuhan
nasabahnya dan siap memenuhi kebutuhan keuangan berbagai lapisan nasabah.
Setiap produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh Asuransi Syariah di
BRI Syariah harus mudah diperoleh kualitas dan keuntungannya dimanapun dan
kapanpun, untuk siapapun dengan senantiasa mengedepankan semangat universal.
3) Fleksibel
Asuransi Syariah di BRI Syariah selalu fleksibel dan responsive dalam
menjawab berbagai kebutuhandan tantangan financial dengan menawarkan
beragam produk dan layanan, baik untuk individu maupun komersil, pendanaan
maupun pembiayaan, di kota maupun di desa.
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b. Pemahaman yang mendalam yang progresif
1) Berorientasi pada nasabah. Menjai brand yang insightful, Asuransi Syariah di
BRI Syariah selalu meningkatkan kemampuan untuk memahami perbedaan
kebutuhan setiap nasabah secara mendalam dan menyeluruh jauh sebelum
nasabah bisa mengutarakannya sendiri.
2) Berorientasi pada tujuan. Asuransi Syariah di BRI Syariah bertekad untuk
menciptakan masa depan yang lebih baik dimana setiap orang dapat menikmati
“hidup penuh warna”. Kehidupan yang penuh warna merupakan suatu keadaan
dimana setiap pribadi dihargai, setiap hidup menjadi lebih bermakna, dan
setiap cita-cita dapat dicapai.
3) Berorientasi pada masa depan. Asuransi Syariah di BRI Syariah berkembang
menuju masa depan yang lebih baik dan selalu berupaya menjadi yang
terdepan dalam segala hal, terutama dalam hal teknologi dan kreativitas inovasi
produk dan layanan keuangan. 43
c. Fokus pada nasabah
1) Modern. Asuransi Syariah di BRI Syariah menerapkan pendekatan modern
dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dengan menjadi modern, BRI Syariah
menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi keuangan di masa kini dan
masa mendatang.
2) Inovatif. Asuransi Syariah di BRI Syariah selalu mengusung semangat
berinovasi melalui produk dan layanan yang inovatif dengan ide-ide yang
orisinil dan memukau.
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3) Profesional. Untuk menjadi yang terdepan, Asuransi Syariah di BRI Syariah
diperkuat oleh jajaran internal yang kompeten dan berpengalaman di
bidangnya, responsive dalam menghadapi ketidakpuasan nasabah dengan
berlandaskan aturan GCG dan prinsip-prinsip syariah.
C. Struktur Organisasi Asuransi Syariah di Bank BRI Syariah Cabang
Jelutung Jambi
Struktur

organisasi

perusahaan

merupakan

suatu

gambaran

yang

menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau
anggota. Gambar struktur organisasi Asuransi Syariah di Bank BRI Syariah dapat
dilihat pada gambar berikut ini : 44
Kepala Bank Mandiri
Irawan Nasution, SE., MH

Teller

Simplicity

Agen

Vovi Kurniati, S.Sy

Dodi Irawan, SE

Nanik Marianti SE

Putri, S.Sy

Sri Rahayu, S.Sy

Nurdin, S.Sy

Accesibility

Supervision

Continous
Training

Ferdiansyah, SE

Purnomo, SE., M. EI

Susi Harmawati, SE

Kumala Sari, S.Sy

Munawar, SE

Kumala Sari, SE
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D. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan.
Sedangkan prasarana adalah sesuatu yang terwujud sebelum adanya sarana. Jadi
sarana dan prasarana di sini maksudnya adalah sesuatu yang dipergunakan sebagai
alat memperlancar proses pelayanan dan kelangsungan kinerja bank itu sendiri.
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting yang dapat
memudahkan serta memperlancar proses kinerja dan kenyamanan serta tercapai
tujuan yang baik. Adapun sarana yang menunjang berlangsungnya proses pada
Asuransi Syariah di Bank BRI Syariah Cabang Jelutung Jambi.
Tabel I.
Daftar Sarana dan Prasarana yang tersedia di Asuransi Syariah di Bank BRI
Syariah Cabang Jelutung Jambi.45
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Uraian
Gedung
Komputer
Meja
Kursi
Dapur
DVD
Gudang
WC
Halaman Parkir
Mobil opasional

Jumlah
1
3
4
6
1
1
1
1
1
1
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Keterangan
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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BAB IV
PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Kinerja Agen Asuransi dalam Menigkatkan Nasabah Asuransi Syariah di
BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung
Berdasarkan penelitian di lapangan secara umum kinerja agen asuransi
dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung
Jambi Kecamatan Jelutung telah sesuai dengan undang-undang perbankan syariah
dan telah menetapkan GCG sebagai kewajiban Bank dan Unit Usaha Syariah
(UUS).

Berdasarkan

hasil

observasi

penulis

di

lapangan,

wawancara

menggunakan catatan lapangan dan dokumentasi dengan kepala bank BRI syariah
dan agen asuransi bank BRI syariah, maka diperoleh data-data terkait dengan
penelitian tentang kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung sebagai
berikut:
1. Memberikan Keterbukaan Informasi Asuransi
Keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan
dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan
oleh lembaga. Menurut Bapak Irawan Nasution selaku kepala bank BRI syariah
menyatakan bahwa, kinerja agen asuransi dilakukan dengan sistem transparansi,
tanpa ada informasi yang disembunyikan dan harus jelas segala sesuatunya.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:
Kami di sini tentu menerapkan transparansi sesuai dengan peraturan dari
pusat dan memberikan kontribusi yang baik bagi bank dan juga memberikan
kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa di sini. Terlebih dahulu tentu
47
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harus menerapkan sistem terbuka, sistem ini yaitu dengan sifat terbuka,
nyata dan jelas jelas. Memberikan kejelasan kepada nasabah tanpa ada halhal yang tidak diketahui nasabah tentang kegunaan asuransi dan juga
manfaat dari asuransi. Kami mengupayakan nasabah menggunakan asuransi
karena ada unsur tolong-menolong bilamana ada kejadian yang tidak
diinginkan. Dengan mendonasikan dana otomatis nasabah membantu
nasabah yang lain bila mengalami musibah.46
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, penerapan sistem keterbukaan
merupakan hal penting dalam tercapainya keberhasilan bank BRI syariah cabang
Jelutung Jambi dalam mengajak nasabah menggunakan asuransi, karena dengan
memberikan keterbukaan terkait informasi yang diketahui atau belum diketahui
oleh pihak nasabah, berlandaskan kejelasan dan tidak ada yang kebijakan yang
nasabah butuhkan harus ditutupi oleh pihak bank. Dengan begitu nasabah dapat
percaya dengan adanya informasi yang mereka butuhkan.
Prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah menggunakan konsep
donasi, itu artinya dengan mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah
lain yang sedang terkena musibah. Dengan konsep seperti ini tidak ada dana yang
hilang selama kita berinvestasi. Pada periode tertentu, semua keuntungan yang
diperoleh, akan dibagi secara rata kepada kedua belah pihak sehingga sama-sama
merasa. Ibu Nanik Marianti selaku agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung
Jambi menambahkan bahawa, keterbukaan yang dilakukan dengan cara
memberikan informasi yang berkaitan dengan cara kerja asuransi dan juga
keunggulan tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh nasabah,
manfaatnya adalah peserta asuransi bisa mendapat kembali dananya. Misalnya
ingin mencairkan dana tersebut secara tiba-tiba karena suatu hal, maka asuransi
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syariah bisa mengabulkannya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
bersamanya sebagai berikut:
Sistem transparansi tentu dilakukan di sini dengan cara memberikan
kemudahan bagi nasabah untuk mengakses informasi asuransi tersebut,
mereka bisa datang langsung ke sini atau juga bisa mengakses terkait
informasi tersebut di website kami, dengan begitu nasabah yang terkena
kebijakaan bank maka harus mengikuti prosedur yang berlaku. Keterbukaan
itu meliputi pajak bank. Bila ada nasabah yang menginginkan asuransi dan
layak untuk mendapatkannya maka kami akan berikan karena itu hak
mereka yang harus mendapatkan asuransi. Jadi asuransi ini dari mereka
untuk mereka kemabali, kami hanya sebagai pengelola dan membantu
mereka.47
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dengan memberikan kemudahan
bagi nasabah dalam mengakses informasi terkait manfaat asuransi dan juga
kebijakan bank yang dapat mereka akses melalui website bank itu sendiri, atau
nasabah menggunjungi langsung ke bank. Keterbukaan di sini terkait keputusan
yang diambil oleh pihak bank, mulai dari pajak yang harus ditanggung nasabah
dan juga bonus yang diperoleh nasabah. Ini bertujuan untuk menarik minat
nasabah dalam menggunakan jasa di bank, yang memberikan sistem keterbukaan
terkait informasi yang nasabah butuhkan.
2. Bertanggunjawab
Dari hasil observasi penulis mengamati bahwa bank BRI syariah cabang
Jelutung Jambi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya asuransi secara
transparan dan wajar. Di mana bank tersebut dikelola secara benar, terukur dan
sesuai dengan kepentingan bank tersebut. Selain itu pula pihak bank tetap
memperhitungkan kepentingan nasabah. Dalam hal ini pertanggungjawaban
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adalah

prasyarat

yang

diperlukan

untuk

mencapai

kinerja

yang

berkesinambungan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Ibu
Putri selaku pegawai sebagai berikut:
Kami harus menginformasikan serta menetapkan rincian tugas dan
tanggungjawab masing-masing organ di sini dan semua karyawan secara
jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Semuaunya ada di website
kami.48
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pihak bank terus memberikan
informasi terkait keadaan bank, agar nasabah luas dapat meninjau kinerja bank
dan seepenuhnya terbantu oleh adanya bank BRI syariah cabang Jelutung Jambi
ini. Tentu tercapainya visi dan misi perusahaan tidak terlepas dari kualitas SDM
yang ada, sibagaimana yang disampaikan Bapak Ali Muslimin sebagai barikut:
“semua pegawai di sini S1 dan banyak juga yang S2 sesuai dengan bidangnya
masing-masing”49 dengan kata lain, bank yang tidak memiliki SDM yang
memadai akan mengganggu proses kinerja perusahaan itu sendiri. Bank BRI
syariah cabang Jelutung Jambi terus mengupayakan kinerja dan pengetahuan demi
memberikan pelayanan yang baik pada nasabah, karenannya semua karyawan
mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan. Bapak Irawan Nasution
menambahkan, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya
sebagai berikut:
Semua pegawai kami bekali pelatihan dan mereka semua minimal bergelar
S1, dan beberapa bulan terakhir kami juga memberikan kesempatan
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beasiswa untuk melanjutkan S2 bagi yang berprestasi demi meningkatkan
kualitas perusahaan.50
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, kualitas prusahaan akan semakin
membaik dengan adanya kualitas pegawai di dalamnya, selain itu pula bank BRI
syariah cabang Jelutung Jambi memiliki sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan, ini merupakan target atau capaian bank yang terus
diawasi oleh pengawas internal bank. Ukuran kinerja juga sangat diperhatikan,
mulai dari jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan,
sasaran utama dan memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and
punishment system).
3. Kesetaraan dan Kewajaran
BRI syariah cabang Jelutung Jambi terus mengupayakan bertambahnya
minat nasabah dalam menggunakna asuransi, dengan bahu-membahu dalam
mengerjakan tugas, tanpa mengganggu pekerjaan yang lain. Dalam melaksanakan
kegiatannya, bank senantiasa memperhatikan kepentingan bersama berdasarkan
asas kesetaraan dan kewajaran yang dimiliki masing-masing pegawai bank. Bapak
Irawan Nasution menambahkan, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
bersamanya sebagai berikut:
Kami tetap bekerja sama dengan bank yang lain, atau atasan kami dalam
memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.51
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Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dengan menerima masukan dari
pusat pihak bank dapat meningkatkan mutu kerja mereka dengan baik, karena
dengan adanya saran yang membangun bank BRI syariah cabang Jelutung Jambi
ini tentu sangat terbantu dalam pencapaian misi untuk memajukan dan
memberikan kebutuhan nasabah luas. Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI
syariah cabang Jelutung Jambi telah bekerja sama dengan baik sesama pegawai,
dan terus menerima masukan satu sama lain terkait kinerja mereka tanpa
membeda-bedakan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya
sebagai berikut:
Kami terus bekerja sama kepada cabang bank BRI syariah yang ada di
provinsi jambi, guna mengingkatkan dan menemukan strategi dalam
menarik minat nasabah untuk menggunakan asuransi. Yang kami lakukan
dengan pendekatan langsung kepada nasbah yang bersangkutan, kami
lakukan pertemuan dan juga kunjungan kepada nasabah guna mengikuti
asuransi.52
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, pihak bank memberikan perlakuan
yang setara dan wajar kepada seluruh pegawai yang ada di sana, ini bertujuan agar
manfaat perusahaan dapat dirasakan bersama dan dapat berkontribusi satu-sama
lain. Dengan begitu dari jajaran yang paling tertinggi hingga terendah dapat
bekerja dengan baik, manajer juga kesempatan yang sama dalam penerimaan
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa
membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik, ini berdampak positif
bagi nasabah luas yang memiliki keahlian dibidanggya maka terbuka lebar untuk
mendapatkan pekerjaan.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja agen asuransi dalam
menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung berjalan dengan baik sebagaimana undang-undang yang
berlaku, diantarannya: Memberikan Keterbukaan Informasi Asuransi, tanpa ada
informasi yang disembunyikan dan harus jelas segala sesuatunya kepada nasbah
terkait pentingnya asuransi dan manfaat asuransi terkait rinsip tolong menolong
dalam asuransi syariah menggunakan konsep donasi, itu artinya dengan
mendonasikan sebagian dana untuk membantu nasabah lain yang sedang terkena
musibah. bertanggungjawab, prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja
yang berkesinambungan; Kesetaraan dan Kewajaran, senantiasa memperhatikan
kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang dimiliki
masing-masing agen asuransi bank.
B. Peluang dan Tantangan Agen asuransi dalam Meningkatkan Nasabah
Asuransi Syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung
1. Peluang
Peluang adalah sebuah kesempatan dalam bertindak mencapai sesuatu.
Itu artinya peluang adalah sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari
sebuah kejadian atau “moment”. Berdasarkan penelitian di lapangan penulis
menemukan bahwa peluang agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, sebagai
berikut:
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a. Menemukan Sumber Peluang
Sumber peluang yang paling potensial adalah diri sendiri dan salah satu
pijakan awalnya adalah minat. Setelah mengetahui pijakan awal, maka mulailah
melakukan riset dan trial untuk menemukan kekuatan peluang di segmen yang
tepat. Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi
sebagai berikut:
“Untuk mendapatkan peluang yang baik agar dapat merekrut nasabah,
saya biasanya melihat situasi dan kondisi, dimana peluang terbesar maka
disana akan saya tawarkan mereka agar mau bergabung dengan asuransi
kami, kan kita sebagai agen asuransi harus tepat sasaran kalo tidak ya
percuma gak bakal ada yang mau bergabung, intinya lihat situasi dan
kondisi.” 53
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk
menarik nasabah sangat dibutuhkan peran agen asuransi untuk dapat membaca
situasi dan kondisi dari calon nasabah itu sendiri agar agen asuransi dapat
menarik calon nasabah sebanyak-banyaknya untuk bergabung. Sebagiamana
yang disampaikan Bapak Nurdin selaku agen asuransi agen asuransi BRI syariah
cabang Jelutung Jambi sebagai berikut:
“Selain itu kita harus melihat apa yang mereka inginkan dan butuhkan
dengan hal itu, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan calon
nasabah dan tentu saja peluang ketertarikan mereka akan semakin besar
untuk bergabung dengan agen asuransi kita, hal itu dikarenakan mereka
merasa perlu dan mereka piker dengan bergabung akan banyak
membantu permasalahan mereka daam hal ini tentu saja hal-hal yang
mereka butuhkan dan perlukan” 54
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat cermati bahwa untuk para
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agen asuransi harus bisa berkomunikasi secara baik dengan calon nasabah. Agen
asuransi diharuskan peka terhadap apa yang calon nasabah butuhkan dan
perlukan agar dapat menarik calon nasabah bergabung dan melakukan kerjasama
dengan pihak asuransi.
b. Menawarkan Produk Agar Mempunyai Nilai Jual
Jika peluang yang bagus dan tepat untuk mengisi kekosongan pasar tidak
mempunyai nilai jual yang tinggi, maka peluang itu hanyalah sekedar impian.
Karena produk itu tidak akan laku dip saran (tidak memenuhi kebutuhan dan tren
pasar). Hal ini merupakan sebuah proses yang sangat penting dari tahapan ini.
Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi
sebagai berikut:
“Kita sebagai agen asuransi harus bisa meyakinkan calon nasabah dalam
hal memberikan penjelasan yang baik tentang keunggulan-keunggulan
asuransi yang kita miliki dengan demikian kita bisa menarik perhatian
calon nasabah agar mau bergabung dengan asuransi kita” 55
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diamati bahwa untuk menarik
perhatian dan menarik nasabah agar mau bergabung dengan pihak asuransi
adalah dengan cara memberikan penelasan terbaik terkait keunggulan-kunggulan
yang dimiliki oleh pihak asuransi.
Kekuatan agen asuransi syariah dalam menarik minat nasabah dalam
menggunakan asuransi diantaranya; Berada di Bawah Pengawasan Dewan
Pengawas Syariah (DPS), DPS lah yang memastikan semua prinsip syariah
ditaati oleh perusahaan, termasuk soal kehalalan dari proses bisnis yang
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dilakukan oleh perusahaan syariah. DPS juga mengawasi seluruh pengelolaan
hingga transaksi dan menjamin semua proses yang dilakukan oleh perusahaan
asuransi syariah berlangsung sesuai syariat Islam. Agen asuransi syariah lebih
transparan dalam Pengelolaan dana dalam asuransi umum syariah menggunakan
konsep pembagian yang jelas, sejak perjanjian dimulai. Contohnya, berapa porsi
untuk pengelolaan dana, berapa porsi untuk risiko dibagi berapa pemegang polis.
Agen Asuransi Syariah memiliki prinsip gotong royong, di mana
asuransi syariah juga memiliki prinsip gotong royong, di mana antara satu
nasabah dengan nasabah lain membantu saat sedang terjadi musibah dengan
asuransi syariah sebagai perantaranya. Dengan sistem gotong royong tersebut,
secara otomatis, nasabah asuransi syariah dapat membantu sesama. Dana
nasabah tertentu bisa digunakan terlebih dahulu untuk membantu klaim nasabah
lain.
2. Tantangan
Tantangan adalah orang yang mampu menciptakan bisnis baru, dan orang
yang biasanya langsung berhadapan dengan resiko mampu mengidentifikasikan
dalam mencapai keberhasilan. Berdasarkan penelitian di lapangan penulis
menemukan bahwa tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung,
sebagai berikut:
a. Memiliki Percaya diri yang tinggi
Kepercayaan diri merupakan sikap dan keyakinan yang harus dimiliki
seorang wirausaha dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Di dalam sikap
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percaya diri terkandung nilai-nilai keyakinan, optimisme, individualisme, dan
ketidaktergantungan

serta

yakin

akan

kemampuannya

untuk

mencapai

keberhasilan. Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah cabang
Jelutung Jambi sebagai berikut:
Dalam menawarkan asuransi kami harus memiliki rasa percaya diri yang
tinggi kepada nasabah, itu adalah kuncinya harus bisa meyakinkan
mereka bahwa asuransi itu adalah baik dan untuk tolong menolong.
Kunci dari seseorang wirausaha adalah percaya diri karena kami yakin
jika suatu usaha tidak di lakukan secara maksimal dan kurangnya
kepercayaan diri, maka usaha yang di dirikan akan sulit untuk
berkembang dan tentu pula sulit untuk maju. Ada faktor-faktor yang
sangat mempengaruhi yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan, yang
mana kita harus yakin bahwa usaha yang kita bangun akan terus
berkembang. Faktor kedua optimisme. Ini adalah hal penting yang tidak
boleh di lupakan. Karena maju atau tidak majunya suatu usaha tergantung
oleh optimisme. Kita harus tetap optimis atas usaha yang kita buat.
Meskipun usaha kecil dengan di iringin tekad yang kuat untuk
berkembang dan pantang menyerah makan usahanya tersebut akan terus
maju. Faktor ketiga adalah individualism yaitu orang yang menegakkan
usahanya. Haruslah bertanggungjawab akan usahanya. Yang faktor yang
terakhir ketidaktergantungan. Ini merupakan yang sangat penting, dalam
menjalankan usaha kita harus yakin dengan usaha kita sendiri. Karena itu
hasil jerit payah usaha kita sendiri.56
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diamati bahwa seorang agen
asuransi dituntut untuk memiliki rasa percaya yang tinggi agar nasabah percaya
dan yakin bahwa asuransi ini berdampak baik bagi mereka. Dengan begitu
nasbah setuju untuk menggunakan asuransi.
b. Berani Mengambil Risiko
Keberanian dan kemampuan mengambil risiko merupakan nilai utama
dalam megnhadapi tantangan. Sebagiamana yang disampaikan Bapak Nurdin
selaku agen asuransi agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi sebagai
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berikut:
Resiko untuk ditolak, dan juga tidak dipedulikan oleh nasabah, karena
karakter mereka kan berbeda-beda. Iya tentu saja dalam suatu usaha kita
juga berpikir akan resiko dalam suatu usaha. Ini wajar kalo ada resiko
dalam suatu usaha, karena resiko adalah suatu faktor dalam majunya atau
tidak majunya suatu usaha yang didirikan. Kami harus berani mengambil
suatu resiko dalam suatu usaha dengan memikirkan dengan matang
dampaknya. Tidak lupa mencari solusi yang tepat untuk penanganan
masalah tersebut dengan baik dengan analisa perhitungan dan
mempertimbangkan dengan matang. 57
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat cermati bahwa saat agen
asuransi berani mengambil resiko untuk mengajak nasabah menggunakan
asuransi, maka mereka juga harus siap untuk mendapat penolakan dan juga tidak
dipedulikan oleh nasabah.
c. Berorientasi ke Masa Depan
Pelaksanaan agen asuransi dalam mengajak nasabah menggunakan
asuransi dituntut untuk berorientasi ke masa depan, sehingga nantinya dapat
memberikan manfaat bagi nasbah itu sendiri. Sebagiamana yang disampaikan
Bapak Nurdin selaku agen asuransi agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung
Jambi sebagai berikut:
Kami harus yakin dengan adanya asuransi ini dapat memberikan manfaat
pada nasabah itu sendiri. Kami seorang agen asuransi perlu menatap ke
depan dan memikirkan hal-hal apa saja yang akan terjadi dan datang pada
usaha kami. Dan tentu saja melihat visi usaha kami. Kami ingin terus
memajukan usaha kami supaya bisa bersaing dengan perusahaan yang
lainnya.58

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat cermati bahwa ketika agen
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asuransi beriorentasi ke masa depan maka seorang agen asuransi dapat
memanfaatkan kesempatan asuransi untuk memberikan manfaat kepada nasabah.
Sehingga nasabah dapat menjadikan asuransi mereka untuk keperluan
dikemudian hari.
Berdasarkan penejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peluang dan
tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, diantaranya Peluang;
Menemukan Sumber Peluang dan Menawarkan Produk Agar Mempunyai Nilai
Jual dan Peluang; Memiliki Percaya diri yang Tinggi, Berani Mengambil Risiko
dan Berorientasi ke Masa Depan.
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Agen asuransi dalam Menigkatkan
Nasabah Asuransi Syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung
1. Faktor Penghambat
a. Minimnya Keterlibatan Nasabah
Keterlibatan nasabah dalam perkembangan baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui asuransi dapat memberikan dampak yang positif. Bila
suatu nasabah tidak begitu terlibat dalam perkembangan suatu bank maka akan
terjadi ketidakselerasian antara pegawai bank dan nasabah. Minimnya
Keterlibatan nasabah di Bank BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung juga berpengaruh kepada manfaat penggunaan asuransi dirasa dapat
terganggu, karena dengan membayar asuransi nasabah dapat membantu otang
lain. Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi
sebagai berikut:
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Minimnya nasabah untuk bergabung dalam asuransi menjadi kendala kami
di sini, dengan begitu peran kami sebagai agen asuransi belum dirasa kurang
memberikan dampak yang positif, karena masih banyak nasabah yang tidak
ingin menggunakan asuransi, alasan mereka itu karena adanya unsur
perjudian, padahal kita itu niatnya hanaya membantu saja, artinya mereka
beramal.59

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, unsur tolong
menolong yang dikedepankan terasa belum dinikmati oleh nasabah, sehingga
mereka berpikir bahwa dengan melakukan atau bergabung dengan asuransi itu
hanya akan melakukan perjudian, padahal bukan seperti itu, dengan adnaya
asuransi maka nasabah dapat beramal untuk membantu orang lain. Hambatan
agen dalam menjalankan tugasnya terkadang melanggar Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku sehingga ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan
nasabah dala menggunakan asuransi.
b. Kemampuan SDM yang Terbatas
Terselenggaranya kegiatan agen asuransi bank dengan menggunakan
sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan
mencapai target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan
menjadi kendala yang berkepanjangan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis bersama Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah cabang
Jelutung Jambi sebagai berikut:
Tidak semua agen asuransi menguasai di bidangnya, karena mereka dituntut
untuk berkomunikasi baik dan lancar kepada nasabah, dengan begitu nasabh
percaya dan yakin dengan adanya asuransi ini mereka dapat memanfaatkan
uang mereka untuk digunakan memberi kepada sesama60
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Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kurangnya
kemampuan SDM dalam memberikan kepercayaan kepada nasabah menjadi
penyebab dalam mendapatkan kepercayaan kepada nasabah, selain itu pula
penjelasan yang dilakuakn agen asuransi kepada nasabah masih terbilang jarang.
2. Faktor Pendukung
Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa yang menggunakan Sistem keagenan,
keberhasilan perusahaan dan fungsi marketing tergantung pada tingkat tertentu
atau pada performance (penampilan) dari para agen-agennya. Semua personil
perusahaan lainnya memberikan sumbangan atas keberhailan tersebut, namun
agenlah yang selalu dekat pembeli asuransi potensial. Perusahaan Asuransi
Syariah seringkali bertindak sebagai agen asuransi atau perantara dari pemilik
perusahaan dari pada memiliki secara langsung saham perusahaan. Secara teoritis,
para agen asuransi memiliki kemampuan yang amat besar untuk melakukan
kebijakan perusahaan yang dimilikinya melalui pendekatan atau kunjungan
terhadap nasabah dan memberikan service supaya nasabah merasa puas dan
merasa aman dengan pelayanan yang ramah tersebut. Telah menjadi suatu
kepercayaan umum bahwa peran agen asuransi harus memiliki kemampuan untuk
secara aktif memantau kinerja perusahaan yang dimiliki oleh nasabahnya.
Kesuksesan penjualan sangat tergantung pada kinerja para agen asuransi
karena dari agenlah secara umum produk asuransi dapat sampai ke nasabah. Agen
asuransi juga yang dapat menciptakan kebutuhan dan motivasi pembelian nasabah
akan produk asuransi. Agen asuransi professional adalah orang yang terlatih
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dalam menjual sehingga dimanapun mereka ditempatkan dapat dipastikan akan
senantiasa sukses dalam penjualan. Mereka berusaha untuk mengetahui kebutuhan
calon pembeli, mengidentifikasi motivasi pembelian dengan menyenangkan.
Untuk itu, pekerjaan agen asuransi sangat diminati oleh para eksekutif muda yang
energik, berbakat, dan ingin maju dalam karier penjualan yang sukses.
a. Melakukan Kunjungan langsung
Kunjungan langsung merupakan kegiatan mengunjungi prospek tanpa
membuat janji sebelumnya. Menurut Nanik Marianti, agen asuransi BRI syariah
cabang Jelutung Jambi sebagai berikut:
Kami melakukan kunjungan secara langsung ke nasabah dan langsung
menanyakan kepada nasabah terutama para konsumen untuk
menawarkan pelayanan asuransi yang akan kami tawarkan dari
perusahaan Asuransi syariah kami. 61
Hasi wawancara di atas dapat dicermati bahwa kegiatan ini adalah
kegiatan yang sangat sulit dilakukan dan hanya para agen asuransi yang
berpengalamanlah yang mampu melaksanakannya. Kunjungan langsung akan
memberikan kemudahan apabila berdasarkan referensi. Umumnya kegiatan ini
dilakukan para agen asuransi untuk mengisi waktu luang guna mengasah
kemahirannya dalam melakukan teknik pendekatan. Kegiatan agen asuransi
dalam tahap awal ini adalah melakukan kegiatan dengan menghubungi prospek
atau asetnya sebab tanpa prospek yang cukup, berarti tidak ada pasar yang
dikelola atau dimilikinya. Konsep kerangka penjualan sangat besar peranannya
dalam membentuk keterampilan unutk melakukan pendekatan.
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17 Desember 2018.

63

b. Pendekatan Langsung
Agen asuransi langsung mendatangi prospek tanpa membuat perjanjian
lebih dahulu. Upayakan agar nasabah mendapatkan kesan yang baik dalam
pertemuan tersebut, karena kesan pertama terhadap nasabah, agen asuransi sangat
menentukan berhasil atau tidaknya penjualan. Menurut Nanik Marianti, agen
asuransi BRI syariah cabang Jelutung Jambi sebagai berikut:
Kami melakukan interaksi secara langsung ke pada konsumen masalah
yang akan kami tawarkan tentang apa-apa saja manfaat yang akan di
dapatkan dari perusahan Asuransi syariah kami.62
Hasi wawancara di atas dapat dicermati bahwa Pelayanan secara aktual
dimulai sejak polis diserahkan kepada nasabah. Oleh karena itu, seorang agen
asuransi harus berani mengeluarkan berbagai biaya untuk membangun hubungan
yang baik kepada nasabah. Berikut ini kunci keberhasilan seorang agen asuransi
agar dapat menjadi pelayanan yang baik kepada nasabah layani dan jawab
dengan jujur semua pertanyaan serta keluhannya atas produk dan pelayanan
yang kita berikan. Hindari perdebatan dengan nasabah perihal konsep asuransi,
sebab mereka akan selalu bertanya karena belum memahami fungsi dan manfaat
asuransi. Berikan perhatian dan pemahaman akan resiko, masa depan, cita-cita
dan harapan untuk nasabah. Senantiasa bersikap optimis terhadap nasabah dan
lakukan pelayanan secara pribadi seperti saudara sendiri.
Dalam meningkatkan kinerja penjualan yang berkesinambungan,
kerangka penjualan yang terorganisasi harus dilaksanakan dengan konsisten,
yaitu dengan mulai dengan kegiatan prospecting, mengatakan pendekatan,
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mendapatkan fakta dan informasi yang kontruktif sebagai bahan presentasi yang
efektif, mengatasi keberatan prospek dan solusinya, presentasi, penutupan
sehingga diharapkan akan mendapatkan pembeli atau nasabah yang setia.
Apabila agen asuransi dapat membangun dan membina nasabah yang setia maka
agen asuransi tersebut dapat dikatakan sebagai agen asuransi professional atau
berkualitas agen asuransi tersebut mampu membuktikan kinerja sebagai agen
asuransi yang sukses.
Dalam perusahaan Asuransi Syariah sistem keagenan juga memiliki
peranan yang sangat penting. Di antaranya dengan tanpa agen asuransi
perusahaan tidak akan berjalan maka dari itu agen asuransi harus dapat
meningkatkan nasabah. Dari uraian di atas maka sangatlah jelas bahwa agen
asuransi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi nasabah terutama
Perusahaan Asuransi Syariah dalam menjalankan aktivitas perusahaannya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan
pendukung agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, diantaranya Faktor
Penghambat; Minimnya Keterlibatan Nasabah dan Kemampuan SDM yang
Terbatas. Faktor Pendukung, Melakukan Kunjungan langsung dan Pendekatan
Langsung.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peluang dan
tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI
syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung berjalan dengan baik
sebagaimana undang-undang yang berlaku, diantarannya: Memberikan
Keterbukaan Informasi Asuransi, tanpa ada informasi yang disembunyikan
dan harus jelas segala sesuatunya kepada nasbah terkait pentingnya asuransi
dan manfaat asuransi terkait prinsip tolong-menolong dalam asuransi syariah
menggunakan konsep donasi, itu artinya dengan mendonasikan sebagian dana
untuk

membantu

nasabah

lain

yang

sedang

terkena

musibah.

bertanggungjawab, prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan; Kesetaraan dan Kewajaran, senantiasa memperhatikan
kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang
dimiliki masing-masing agen asuransi bank.
2. Faktor penghambat dan pendukung agen asuransi dalam menigkatkan nasabah
asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung,
diantaranya Faktor Penghambat; Minimnya Keterlibatan Nasabah dan
65
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Kemampuan SDM yang Terbatas. Faktor Pendukung, Melakukan Kunjungan
langsung dan Pendekatan Langsung.
3. Peluang dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung,
diantaranya Peluang; Menemukan Sumber Peluang dan Menawarkan Produk
Agar Mempunyai Nilai Jual dan Peluang; Memiliki Percaya diri yang tinggi,
Berani Mengambil Risiko dan Berorientasi ke Masa Depan.
B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang
diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang diajukan dalam
penelitian ini:
1. Petugas agen asuransi disarankan untuk memberikan penyuluhan ataupun
sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak terkait peraturan asuransi untuk
terus meningkatkan pengetahuan manfaat tolong-menolong.
2. Petugas pajak diharapkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada
nasabah dengan bersikap ramah, adil, jujur, sehingga wajib pajak merasa
nyaman atas pelayanan yang diberikan.
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Lampiran I

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaanpertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya
memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara
kepada BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, Kepala bagian,
dan pegawai di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung, tentang
kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung.
Adapun Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara
sebagai berikut :
1.

Bagaimana sejarah berdirinya BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung?

2.

Bagaimana perkembangan yang dicapai BRI syariah cabang Jelutung
Jambi Kecamatan Jelutung?

3.

Apa Visi dan Misi BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan
Jelutung?

4.

Bagaimana keadaan struktur organisasi BRI syariah cabang Jelutung
Jambi Kecamatan Jelutung?

5.

Bagaimana keadaan pekerja BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung?
a. Latar belakang pendidikan
b. Alamat
c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme

6.

Bagaimana keadaan pensiun di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung?
a. Jumlah
b. Keadaan

7.

Bagaimana sarana dan prasarana pelayanan pada BRI syariah cabang
Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung?

Lampiran I

8.

Bagaimana kompetensi petugas pemberi pelayanan pada BRI syariah
cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung?

9.

Bagaimana kinerja agen asuransi dalam menigkatkan nasabah asuransi
syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi Kecamatan Jelutung?

10.

Apa saja faktor penghambat dan pendukung agen asuransi dalam
menigkatkan nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung
Jambi Kecamatan Jelutung?

11.

Bagaimana peluang dan tantangan agen asuransi dalam meningkatkan
nasabah asuransi syariah di BRI syariah cabang Jelutung Jambi
Kecamatan Jelutung?

Lampiran II

DOKUMENTASI

Lampiran II

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara I

Informasi
Kompetensi
Tanggal
Jam (wawancara)
Durasi (wawancara)
Hasil Wawancara

Peneliti
Informasi
Peneliti
Informasi
Peneliti

Informasi
Peneliti
Informasi

Peneliti

Informasi
Informasi

: Irawan Nasution
: Kepala Bank BRI syariah
: 14 November 2018.
: 12.46 - 13.06 WIB
: 00.22.05 menit
-

: Assalamu’alaikum.
: Wa’alaikum salam.
: Bagaimana kinerja agen dalam Menigkatkan Nasabah Asuransi
Syariah?
: Ada banyak cara yang telah kita lakukan salah satunya
keterbukaan informasi.
: Bagaimana mekanisme transparansi?
Kami di sini tentu menerapkan transparansi sesuai dengan
peraturan dari pusat dan memberikan kontribusi yang baik bagi
bank dan juga memberikan kepuasan nasabah dalam
menggunakan jasa di sini. Terlebih dahulu tentu harus
menerapkan sistem terbuka, sistem ini yaitu dengan sifat
terbuka, nyata dan jelas jelas. Memberikan kejelasan kepada
nasabah tanpa ada hal-hal yang tidak diketahui nasabah tentang
kegunaan asuransi dan juga manfaat dari asuransi. Kami
mengupayakan nasabah menggunakan asuransi karena ada
unsur tolong-menolong bilamana ada kejadian yang tidak
diinginkan. Dengan mendonasikan dana otomatis nasabah
: membantu nasabah yang lain bila mengalami musibah
: Bagaimana keadaan karyawan atau pegawai di sini?
Semua pegawai kami bekali pelatihan dan mereka semua
: minimal bergelar S1, dan beberapa bulan terakhir kami juga
memberikan kesempatan beasiswa untuk melanjutkan S2 bagi
yang berprestasi demi meningkatkan kualitas perusahaan
: Apalagi kinerja agen yang dilakukan di sini?
Kami tetap bekerja sama dengan bank yang lain, atau atasan
kami dalam memberikan masukan dan menyampaikan pendapat
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap
: informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing
: Iya Gusna,

1
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3
4
5
6

7
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Peneliti
Informasi

: Assalamualikum Wr. Wb
: Waalaikumum salam Wr. Wb

35
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Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara II

Informasi
Kompetensi
Tanggal
Jam (wawancara)
Durasi (wawancara)
Hasil Wawancara

Peneliti
Informasi
Peneliti

Informasi

Peneliti

Informasi
Peneliti

Informasi

: Nanik Marianti
: agen Asuransi
: 17 Desember 2018.
: 07.34 - 08.02 WIB
: 00.22.05 menit
-

: Assalamu’alaikum.
: Wa’alaikum salam.
: Bagaimana cara kerja keterbukaan di sini?
Sistem transparansi tentu dilakukan di sini dengan cara
memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses
: informasi asuransi tersebut, mereka bisa datang langsung ke
sini atau juga bisa mengakses terkait informasi tersebut di
website kami, dengan begitu nasabah yang terkena kebijakaan
bank maka harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Keterbukaan itu meliputi pajak bank. Bila ada nasabah yang
menginginkan asuransi dan layak untuk mendapatkannya maka
kami akan berikan karena itu hak mereka yang harus
mendapatkan asuransi. Jadi asuransi ini dari mereka untuk
mereka kemabali, kami hanya sebagai pengelola dan membantu
mereka
: Bagaimana caranya menyamakan antara yang ada kerabat dan
yang tidak ada kerabat di sini?
Kami terus bekerja sama kepada cabang bank BRI syariah yang
ada di provinsi jambi, guna mengingkatkan dan menemukan
strategi dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan
asuransi. Yang kami lakukan dengan pendekatan langsung
: kepada nasbah yang bersangkutan, kami lakukan pertemuan
dan juga kunjungan kepada nasabah guna mengikuti asuransi
: Bagaimana cara kerja untuk mendapatkan peluang?
Untuk mendapatkan peluang yang baik agar dapat merekrut
nasabah, saya biasanya melihat situasi dan kondisi, dimana
peluang terbesar maka disana akan saya tawarkan mereka agar
: mau bergabung dengan asuransi kami, kan kita sebagai agen
asuransi harus tepat sasaran kalo tidak ya percuma gak bakal
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Peneliti

Informasi
Peneliti

:

:
:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi
Peneliti

:
:

ada yang mau bergabung, intinya lihat situasi dan kondisi
Bagaimana anda meyakinkan agen untuk ikut dalam asuransi
syariah?
Kita sebagai agen asuransi harus bisa meyakinkan calon
nasabah dalam hal memberikan penjelasan yang baik tentang
keunggulan-keunggulan asuransi yang kita miliki dengan
demikian kita bisa menarik perhatian calon nasabah agar mau
bergabung dengan asuransi kita
Apa saja tantangan anda dalam mengajak nasabah untuk ikut
asuransi?
Dalam menawarkan asuransi kami harus memiliki rasa percaya
diri yang tinggi kepada nasabah, itu adalah kuncinya harus bisa
meyakinkan mereka bahwa asuransi itu adalah baik dan untuk
tolong menolong. Kunci dari seseorang wirausaha adalah
percaya diri karena kami yakin jika suatu usaha tidak di
lakukan secara maksimal dan kurangnya kepercayaan diri,
maka usaha yang di dirikan akan sulit untuk berkembang dan
tentu pula sulit untuk maju. Ada faktor-faktor yang sangat
mempengaruhi yang pertama adalah nilai-nilai keyakinan, yang
mana kita harus yakin bahwa usaha yang kita bangun akan terus
berkembang. Faktor kedua optimisme. Ini adalah hal penting
yang tidak boleh di lupakan. Karena maju atau tidak majunya
suatu usaha tergantung oleh optimisme. Kita harus tetap
optimis atas usaha yang kita buat. Meskipun usaha kecil dengan
di iringin tekad yang kuat untuk berkembang dan pantang
menyerah makan usahanya tersebut akan terus maju. Faktor
ketiga adalah individualism yaitu orang yang menegakkan
usahanya. Haruslah bertanggungjawab akan usahanya. Yang
faktor yang terakhir ketidaktergantungan. Ini merupakan yang
sangat penting, dalam menjalankan usaha kita harus yakin
dengan usaha kita sendiri. Karena itu hasil jerit payah usaha
kita sendiri
Apa saja factor penghamabat?
Minimnya nasabah untuk bergabung dalam asuransi menjadi
kendala kami di sini, dengan begitu peran kami sebagai agen
asuransi belum dirasa kurang memberikan dampak yang positif,
karena masih banyak nasabah yang tidak ingin menggunakan
asuransi, alasan mereka itu karena adanya unsur perjudian,
padahal kita itu niatnya hanaya membantu saja, artinya mereka
beramal
Tidak semua agen asuransi menguasai di bidangnya, karena
mereka dituntut untuk berkomunikasi baik dan lancar kepada
nasabah, dengan begitu nasabh percaya dan yakin dengan
adanya asuransi ini mereka dapat memanfaatkan uang mereka
untuk digunakan memberi kepada sesama
Apa solusinya dalam menghadapi penghambat?
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Informasi

:

Informasi
Peneliti
Informasi

:
:
:

Kami melakukan kunjungan secara langsung ke nasabah dan
langsung menanyakan kepada nasabah terutama para konsumen
untuk menawarkan pelayanan asuransi yang akan kami
tawarkan dari perusahaan Asuransi syariah kami
Kami melakukan interaksi secara langsung ke pada konsumen
masalah yang akan kami tawarkan tentang apa-apa saja manfaat
yang akan di dapatkan dari perusahan Asuransi syariah kami
Iya sama-sama Gusna,
Assalamualikum Wr. Wb
Waalaikumum salam Wr. Wb
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TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara II

Informasi
Kompetensi
Tanggal
Jam (wawancara)
Durasi (wawancara)
Hasil Wawancara

Peneliti
Informasi
Peneliti

Informasi

Peneliti

Informasi
Peneliti

Informasi
Peneliti

: Nurdin
: agen Asuransi
: 17 Desember 2018.
: 12.14 – 12.30WIB
: 00.22.05 menit
-

: Assalamu’alaikum.
: Wa’alaikum salam.
: Apa yang anda lakukan untuk mendapatkan peluang?
Selain itu kita harus melihat apa yang mereka inginkan dan
butuhkan dengan hal itu, kita bisa berkomunikasi dengan baik
dengan calon nasabah dan tentu saja peluang ketertarikan
mereka akan semakin besar untuk bergabung dengan agen
asuransi kita, hal itu dikarenakan mereka merasa perlu dan
mereka piker dengan bergabung akan banyak membantu
permasalahan mereka daam hal ini tentu saja hal-hal yang
mereka butuhkan dan perlukan
: Apa saja resiko anda menjadi agen?
Resiko untuk ditolak, dan juga tidak dipedulikan oleh nasabah,
karena karakter mereka kan berbeda-beda. Iya tentu saja dalam
suatu usaha kita juga berpikir akan resiko dalam suatu usaha.
Ini wajar kalo ada resiko dalam suatu usaha, karena resiko
adalah suatu faktor dalam majunya atau tidak majunya suatu
usaha yang didirikan. Kami harus berani mengambil suatu
resiko dalam suatu usaha dengan memikirkan dengan matang
dampaknya. Tidak lupa mencari solusi yang tepat untuk
: penanganan masalah tersebut dengan baik dengan analisa
perhitungan dan mempertimbangkan dengan matang
: Bagaimana target anda kedepan?
Kami harus yakin dengan adanya asuransi ini dapat
memberikan manfaat pada nasabah itu sendiri. Kami seorang
agen asuransi perlu menatap ke depan dan memikirkan hal-hal
apa saja yang akan terjadi dan datang pada usaha kami. Dan
tentu saja melihat visi usaha kami. Kami ingin terus memajukan
: usaha kami supaya bisa bersaing dengan perusahaan yang
lainnya
: Assalamualikum Wr. Wb
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Lampiran III

Informasi

: Waalaikumum salam Wr. Wb

36

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara III

Informasi
Kompetensi
Tanggal
Jam (wawancara)
Durasi (wawancara)
Hasil Wawancara

Peneliti
Informasi
Peneliti

Informasi
Peneliti
Informasi

: Putri,
: Pegawai Bank
: 17 Desember 2018
: 13.04 - 13.22 WIB
: 00.22.05 menit
-

: Assalamu’alaikum.
: Wa’alaikum salam.
: Bagaimana melakukan keterbukaan informasi pada Nasabah?
Kami harus menginformasikan serta menetapkan rincian tugas
dan tanggungjawab masing-masing organ di sini dan semua
karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan untuk jangka pendek, menengah
: dan panjang. Semuaunya ada di website kami
: Assalamualikum Wr. Wb
: Waalaikumum salam Wr. Wb
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Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara III

Informasi
Kompetensi
Tanggal
Jam (wawancara)
Durasi (wawancara)
Hasil Wawancara

Peneliti
Informasi
Peneliti
Informasi
Peneliti
Informasi

: Ali Muslimin
: Pegawai Bank
: 17 Desember 2018
: 13.04 - 13.22 WIB
: 00.22.05 menit
-

: Assalamu’alaikum.
: Wa’alaikum salam.
:
Bagaimana keadaan pegawai di sini?
semua pegawai di sini S1 dan banyak juga yang S2 sesuai
: dengan bidangnya masing-masing
: Assalamualikum Wr. Wb
: Waalaikumum salam Wr. Wb
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CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri
Nama

: HOMSIAH

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat & Tgl. Lahir

: Pematang Raman 01 Maret 1995

NIM

: SES. 141320

1. Alamat

: Jl. Jambi Suak Kandis Km 53 RT//RW

………………………………002/003 Desa Pematang Raman
No. Telp/HP

: 082281865998

Email

: homsiah909@gmail.com

Nama Ayah

: Hamzah

Nama Ibu

: Hotijah

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD N 21/IX Pematang Raman

: Tahun 2006

b. MTS Swasta Al-Anwar Petanang

: Tahun 2010

c. MAN Swasta Nurul Ihsan Pemunduran

: Tahun 2013

d. UIN STS Jambi

: Tahun 2019

2. Pendidikan Non-Formal
a. Kursus Komputer di Jambi

