
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha perasuransian sebagai salah satu  lembaga keuangan nonbank 

menjadi semakin penting peranannya. Hal ini dikarenakan selain kegiatan 

usahanya yang memberikan proteksi kepada masyarakat, asuransi juga merupakan 

lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari 

masyarakat. 

Kemudian dana ini dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif 

dan aman, serta diharapkan industri asuransi ini dapat semakin meningkatkan 

pergerakan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Kegiatan 

pembangunan tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil 

pembangunan yang telah dicapai, sehingga membutuhkan kehadiran usaha 

perasuransian yang tangguh yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul 

oleh adanya berbagai risiko. 

Perkembangan industri asuransi di Indonesia tidak terlepas dari 

perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kehidupan manusia, dimana dengan 

semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan manusia dalam usaha untuk 

meningkatkan kemakmurannya maka bertambah besar pula usaha manusia untuk 

mendayagunakan sumber-sumber yang ada. Selain itu ikut meningkat pula usaha 

untuk mengamankan baik atas diri atau keluarga mereka, serta harta miliknya dari 

peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau menyebabkan 

gangguan dalam mencapai tujuan hidup mereka. 



 

 

 

 

 

Banyak perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi yang 

berbasis syariah jika dilihat dari perkembangan saat ini. Sehingga menimbulkan 

iklim persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar. Kondisi demikian 

mendorong perusahaan asuransi untuk memiliki strategi pemasaran yang handal 

untuk memenangkan persaingan. Persaingan yang ketat antar perusahaan asuransi 

akan menciptakan suatu kondisi dimana produk dan fasilitas yang ditawarkan 

relatif sama, sehingga persaingan yang terjadi bukan hanya pengembangan produk 

dan fasilitas tetapi juga strategi dalam pemasaran dan pelayanan (service) agar 

tercipta kepuasan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai 

perusahaan jasa, kepuasan para pemegang polis tentu saja menjadi prioritas utama 

bagi perusahaan. Strategi pemasaran jasa yang tidak menarik akan mendorong 

konsumen (pemegang polis) pindah ke perusahaan lain yang sejenis. Persaingan 

antar perusahaan yang semakin kompetitif, menjadikan setiap perusahaan harus 

lebih sigap dalam menghadapi kondisi tersebut. Dengan penyusunan strategi yang 

tepat dan juga analisis pasar yang jitu diharapkan perusahaan akan memiliki 

kekuatan untuk melakukan persaingan. Adanya kemungkinan saling menjatuhkan 

maupun perebutan pangsa pasar sangat besar kemungkinannya, mengingat makin 

mengerucutnya persaingan bisnis. 

Melihat maraknya persaingan perusahaan dalam memasarkan produk, 

maka seorang manajer harus melakukan suatu strategi baru yang dapat 

merangsang konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dengan melihat 

pangsa pasar, suatu perusahaan bisa mengambil langkah untuk menentukan 

segmen mana yang akan dijadikan pasar potensial dalam penjualan produk. 



 

 

 

 

 

Dengan demikian, perusahaan dapat melanjutkan target pasar yang akan dijadikan 

langkah awal dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan 

pemilihan segmen dan target yang tepat maka perusahaan mendapatkan posisi 

yang baik dibenak pelanggan sehingga pelanggan mudah untuk mengingat produk 

dan perusahaan tersebut. Dengan demikian maka perusahaan mampu merebut 

persaingan pasar tersebut dengan mudah. 

Agar perusahaan memiliki posisi yang baik dalam ingatan konsumen maka 

dalam persaingan ini seorang tenaga penjual juga harus mampu memiliki strategi 

dalam memasarkan suatu produk dan memiliki kemampuan untuk mengelola 

faktor yang akan mendukung penjualan dan merangsang ingatan para konsumen 

untuk tetap pada produk yang perusahaan tawarkan. Banyak hal yang 

mempengaruhi faktor penjualan yaitu : kondisi dan kemampuan penjualan, 

kondisi pasar, modal, kondisi organisasi perusahaan dan faktor lain(promosi)1. 

pemasaran untuk menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan produk yang 

dihasilkan dan sesuai dengan dengan segmen pasar yang ingin dituju oleh produk 

yang diluncurkan. Mengenali karakteristik pasar dan struktur pasar sangatlah 

menguntungkan bagi perusahaan untuk dapat tetap bersaing dan survive 

(kelangsungan hidup perusahaan). Kelemahan dan keunggulan perusahaan 

hendaknya dianalisis sehingga menjadi sebuah titik tolak yang kuat buat 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien serta untuk 

memperkuat posisinya dari para pesaing yang ada.  

                                                           

1
 Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal. 5. 



 

 

 

 

 

Tujuan utama dari sebuah perusahaan ialah pencapaian profit (laba) dan 

hal ini dapat juga sebagai tolak ukur dalam sukses atau tidaknya sebuah 

perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Selain itu efektifitas dan efisiensi dalam 

menjalankan operasional perusahaan juga memegang peranan penting. Efesiensi 

yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan perhitungan dan 

pertimbangan yang tepat sehingga tidak ada pemborosan biaya baik itu dalam 

operaional maupun dalam biaya promosi maupun iklan dan efektifitas yang 

dimaksud ialah pemilihan stategi pemasaran yang tepat dan sesuai dengan pasar 

yang dilayani oleh perusahaan sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. 

Adapun jumlah penjualan produk pada asuransi PT. Asuransi Takaful 

keluarga RO Riau Agency Pekanbaru dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel I.1 

Jumlah penjualan Polis PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency 

No Jenis produk Jumlah Polis 

2014 2015 2016 

1 Takafulink salam Cendekia 60 41 3 

2 Salam Community 44 27 67 

3 Fulnadi  101 58 20 

4 Takafulink Salam  144 165 55 

5 Non saving 68 52 5 

6 Ziarah Baitullah - 10 14 

Total 417 353 164 

  Sumber data : PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru 

Dari hasil observasi  yang penulis lakukan, bahwa adanya penurunan 

nasabah dalam setiap tahunnya dimana dapat dilihat pada tahun 2014 berjumlah 

417, Pada tahun 2015 berjumlah 353, Pada tahun 2016 berjumlah 164 pemegang 

polis, dalam memilih produk  yang ditawarkan oleh PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru. 



 

 

 

 

 

Hal ini berkaitan dengan adanya pengaruh terhadap strategi pemasaran 

yang telah digunakan oleh perusahaan asuransi. Tidak hanya pada strategi 

kemungkinan pada kinerja agen dalam memprospek konsumen kurang 

memperhatikan kebutuhan yang mereka inginkan. Selama kurun waktu 3 tahun ini 

penurunan produksi penjualan polis  asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful 

Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru telah mengalami penurunan yang sangat 

drastis.  

Dengan data tabel diatas dan informasi yang peneliti dapatkan bahwa 

penjualan pada polis  asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO 

Riau Agency Pekanbaru selalu mengalami perubahan.  Namun dari perubahan 

tersebut dapat dilihat bahwa strategi pemasaran dalam menawarkan polis asuransi 

syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru kurang 

menarik dan kurang memenuhi kebutuhan konsumen sehingga tiap tahun 

mengalami penurunan. Dengan adanya masalah seperti ini peneliti ingin mencoba 

mencari solusi dan jalan keluar agar penjualan pada polis  asuransi syariah dapat 

meningkat kembali. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ,” Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penjualan polis  asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga 

RO.Riau Agency Pekanbaru”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Definisi Istilah 

1. Penjualan 

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa 

penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang 

dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.2 Sedangkan menurut 

Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha 

pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.3 

2. Polis asuransi 

Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan 

oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna 

layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan 

kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti 

tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan 

pihak tertanggung.4 

3. Asuransi Syariah 

Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) dalam Fatwa DSN MUI 

adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad  

(perikatan)  yang  sesuai dengan syari’ah. Akad yang sesuai dengan syari’ah 

                                                           
2 Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 

2000), hal. 24. 
3 Chairul Marom, System Akuntansi Perusahaan Dagang, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 

2002), hal. 28. 
4http://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/pengertian-dan-fungsi-polis-

asuransi akses tanggal 9 Juni 2017 



 

 

 

 

 

yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir 

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan 

maksiat.5 

4. Asuransi Takaful 

Asuransi Takaful adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk saling 

melindungi dan menolong satu sama lain dengan cara menginvestasikan dana 

sesuai dengan akad yang dianjurkan oleh Syariah, yakni tidak mengandung 

unsur penipuan, riba, suap dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama.6 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

a. Terjadinya penurunan penjualan polis asuransi syariah pada 

PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru dari tahun 

ke tahun. 

b. Strategi dan kebijakan perusahaan untuk mengatasi Kelemahan dan 

meningkatkan keunggulan perusahaan  sehingga menjadi sebuah titik 

tolak yang kuat untuk meningkatkan penjualan . 

c. Masih ada masyarakat yang ragu tentang asuransi Takaful keluarga 

RO Riau Agency Pekanbaru, sudah sesuai atau tidak secara Perspektif 

Ekonomi Islam. 

                                                           
5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. (Jakarta: Kencana, 2009), 

hlm.245 
6http://sharinginsurance.blogspot.co.id/2016/05/definisi-pengertian-asuransi-dan-

takaful.html  akses tanggal 9 Juni 2017  



 

 

 

 

 

2. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam 

tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan 

kepada Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan polis asuransi syariah 

pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka   Penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan polis asuransi 

syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency  

Pekanbaru? 

b. Dari semua Faktor yang mempengaruhi penjualan manakah Faktor  

yang paling dominan mempengaruhi penurunan penjualan polis 

asuransi  syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency  

Pekanbaru ? 

c. Apa saja Strategi dan Kebijakan yang di ambil perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi 

Takaful Keluarga RO.Riau Agency  Pekanbaru ? 

d. Bagaimana Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam dalam penjualan polis 

asuransi syariah yang dilakukan pada PT.Asuransi Takaful Keluarga 

RO Riau Agency Pekanbaru ? 

 

 



 

 

 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis Faktor yang mempengaruhi penjualan polis asuransi 

syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau Agency  Pekanbaru. 

b. Untuk menganalisis Faktor yang paling dominan mempengaruhi 

penurunan penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO Riau Agency  Pekanbaru. 

c. Untuk menganalisis Strategi dan Kebijakan perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful 

Keluarga RO Riau Agency  Pekanbaru. 

d. Untuk menganalisis Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam dalam penjualan 

polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO.Riau 

Agency Pekanbaru.  

2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini maka sejumlah harapan atas segala hasil 

penelitian dapat bermanfaat dan berperan penting untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu 

Ekonomi Syariah. Berdasarkan analisa secara komprehensif, maka penelitian 

ini layak untuk dilakukan dan di perdalam karena sangat berguna bagi 

konsumen dalam memilih asuransi yang tepat untuk masa yang akan datang. 

Adapun kegunaan penelitian secara detail adalah sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

 

a. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan Ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

mengikuti masa perkuliahan dan untuk memenuhi salah satu syarat 

mendapatkan gelar Magister Ekonomi syariah Fakultas Pasca Sarjana 

Ekonomi syariah UIN SUSKA Riau. 

b. Bagi Pasca UIN SUSKA PEKANBARU 

Dapat memberikan masukan dan Sumbangan pemikiran bagi Akademis 

sebagai bahan Informasi penelitian selanjutnya dan sumber informasi untuk 

pihak-pihak yang berkepentingan. 


