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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pesatnya perkembangan seperti pembangunan di bidang 

ekonomi, maka usaha di bidang asuransi mempunyai peranan yang penting 

untuk membangun perekonomian suatu negara. Karena asuransi merupakan 

lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 

1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, 

yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung, dengan 

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak 

tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan atau 

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.
1
 

Asuransi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengalihkan 

resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada 

orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian 

yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut penanggung 

(insurer). Ia mau melakukan hal itu tentu bukanlah semata-mata demi 

kemanusiaan saja atau alasan sosial lainnya yang tidak pernah ada tetapi karena 
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ia melihat dalam usaha ini terdapat celah untuk mengambil keuntungan. 

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dapat menilai besar atau kecil 

suatu resiko pada pihak tertaggung (insured) bila terjadi atau menimpa 

seseorang. Berdasarkan besar kecilnya resiko yang dihadapi oleh penanggung 

dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Oleh 

karena itu, perusahaan asuransi dapat menghitung besar kecilnya penggantian 

kerugian. 

Prinsip operasional dari asuransi konvensional yaitu pemindahan resiko 

dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi, sedangkan prinsip 

operasional dari asuransi syari’ah adalah tolong menolong maksudnya adanya 

prinsip saling membagi beban antara nasabah asuransi yang satu dengan yang 

lainnya.
2
 

Asuransi syariah ini sendiri adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko 

yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang 

melibatkan peserta dan operator. Nama lain dari asuransi syariah ini sendiri 

adalah asuransi takaful, dimana takaful ini artinya menolong, mengasuh, 

memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. 

Sedangkan pengertian takaul dalam fiqh muamalah adalah saling memikul 

resiko diantara sesama muslim sehingga antara yang satu dengan yang lainnya 

menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.
3
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Asuransi syari’ah menawarkan sistem bagi hasil (mudharabah) dan 

berbagi resiko. Karena itu, pada saat membuka asuransi syariah, dana peserta 

langsung dibagi 2 (dua), sebagian dibagikan ke dana kemanausiaan (tabarru’) 

untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi tabungan 

dimaksud tidak akan hilang. Nasabah justru diuntungkan karena menikmati 

bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepersetaan berakhir.
4
 

Menurut Dewan Fatwa Syariah National No 21/DSN-MUV/III/2002 

tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong 

diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi untuk menghadapi risiko 

tertentu melalui (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
5
 

Perusahaan asuransi mengembangkan strategi pemasarannya dengan 

bekerjasama dengan bank sebagai mitra. Kerjasama ini disebut dengan 

bancassurance, yang menurut SE BI No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 

2010 , Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan 

Aktivitas kerjasama Permasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurace) 

terdapat pengaturan yang jelas mengenai praktek bancassurance.    

Menurut Lafferty Business research, bancassurane adalah distribusi 

produk asuransi jiwa melalui kantor-kantor cabang bank. Istilah lainnya yang 

sering dipakai untuk menjelaskan bancassurance adalah bank-insurance atau 

allfinanz.  

Asia Insurance Review menyebut bancassurance sebagai ketentuan 

yang lengkap dan jelas mengenai produk dan jasa perbankan, asuransi maupun 
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investasi untuk memenuhi kebutuhan individu nasabah. Konkretnya, 

bancassurance adalah suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang 

dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara 

bersamaan.
6
 

Dilihat dari motif kerjasama bancassurance ini sangat memungkinkan 

semua pihak akan diuntungkan. Dari sisi bank, merupakan sumber feebased 

income dan diverifikasi produk, dari sisi asuransi adalah sebagai sarana 

memperkuat penetrasi pasar dan peningkatan premi, sedangkan dari sisi 

nasabah mendapat pelayanan dalam satu atap dan produk yang berkualitas.
7
 

Kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam bancassurance 

bervariasi. Secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, 

perjanjian pemasaran (distribution agreement) yaitu kerjasama yang paling 

umum dilakukan termasuk di Indonesia. Kedua, kerjasama aliansi strategis dan 

ketiga adalah kelompok jasa keuangan (financial service group). Dua bentuk 

kerjasama terakhir ini biasanya mengintegrasikan operasi antara bank didepan 

dan asuransi di belakang dalam rangka menawarkan produk asuransi kepada 

nasabah bank.  

Pada tahun awal, banssurance hanya sebatas antara bank yang berada di 

bawah satu grup. Namun sejak tiga tahun belakangan ini banyak bank yang 

melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan asuransi.  

Terdapat berbagai produk bancassurance seperti produk kredit 

pemilikan rumah yang disertai dengan asuransi kebakaran bagi rumah dan 
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asuransi jiwa bagi nasabah peminjam/debitur, atau kendaraan bermotor yang 

disertai dengan asuransi kerugian, kredit kepada pegawai/pensiun yang disertai 

dengan asuransi jiwa bagi nasabah peminjam/debitur, dan lain sebagainya. 

Namun dalam perkembangannya masih banyak nasabah bank yang 

belum memahami pelaksanaan bancassurance sepenuhnya, karena nasabah 

hanya memahami adanya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya 

di luar perbankan. Kurang mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai 

pergantian klaim yang diberikan oleh pihak asuransi adalah berdasarkan rate 

premi yang dibayar oleh nasabah dan kurang mendapatkan informasi 

kewajiban berasuransi dari pihak bank pada saat pembayaran administrasi dan 

premi asuransi, sehingga menyebabkan ada beberapa nasabah yang komplen 

terhadap pembayaran dan dalam penggantian klaim yang dilakukan oleh pihak 

asuransi yang menurut mereka tidak sesuai dengan harga objek pada saat ini 

padahal pihak asuransi hanya mennganti sesuai dengan harga premi pada saat 

perjanjian awal. 

Adapun tantangan dan hambatan bagi nasabah kurang mengetahui 

produk bancassurance diantaranya, seperti kurangnya penjelasan mengenai 

produk asuransi baik jaminan-jaminan yang di jamin pihak asuansi maupun 

yang tidak di jamin pihak asuransi, keterbatasan jarak antara bank penerbit 

kredit dengan perusahaan asuransi yang menjadi rekanan, perbedaan 
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pemahaman yang di sampaikan melalui teknologi dengan komunikasi secara 

langsung.
8
 

PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru merupakan 

salah satu perusahaan nasional terkemuka yang bergerak di bidang asuransi. 

Dan pada perusahaan asuransi ini terdapat produk bancassurance, dalam 

penelitian ini Bank Riau Kepri Syariah sebagai mitra perusahaan asuransi PT. 

Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru.  

Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis sebuah 

penelitian tentang “PELAKSANAAN SISTEM OPERASIONAL 

ASURANSI SYARI’AH PRODUK BANCASSURANCE PADA PT. 

ASURANSI BANGUN ASKRIDA SYARIAH CABANG PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Bagaimana 

sistem operasional asuransi syar’ah produk bancassurance serta kesesuainnya 

dengan prinsip syariah. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah produk 

bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru. 

2. Apakah pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah produk 

bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip syariah. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem operasional asuransi 

syariah produk bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida 

Syariah Cabang Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah 

produk bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah 

Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, penelitian ini disamping memberikan dan menambah 

pengetahuan penulis tentang salah satu konsep dalam asuransi syariah 

yaitu merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis 

dapatkan selama menempuh pendidikan program strata studi 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari 

fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 

b. Bagi perusahaan asuransi, memberikan dan menambah wawasan 

tentang ekonomi islam khususnya tentang sistem operasional asuransi 

syar’ah produk bancassurance serta kesesuainnya dengan prinsip 

syariah. 

c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah 

khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam menunjang 

akademisnya. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam 

tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah PT. Asuransi 

Bangun Askrida Syari’ah Pekanbaru, Perkantoran Sudirman Square Jl. 

Jend. Sudirman Blok A No.3, Pekanbaru, Riau. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 

akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah 

terdapat objek penelitian.
9
 Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, 

karyawan, dan nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru. 

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau 

yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan 

dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa 

perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, 

simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.
10

 Objek dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah 

produk bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru. 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi (population), yaitu sekelompok orang, kejadian atau gejala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu.
11

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, karyawan bank mitra dan 

nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Syari’ah Pekanbaru. Jumlah 

karyawan yang berada di PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang 

Pekanbaru adalah 2 orang divisi syariah, 1 orang pimpinan cabang, dan 

nasabah sebanyak 2916 oran, serta pimpinan dan karyawan bank Riau 

Kepri Syariah. 

b. Penelitian dapat meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan 

sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut 

dengan penelitian sampel).
12

 Sehingga sampel dalam penelitian ini 

diambil Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang dipandang menpunyai sangkut paut yang erat dengan 

ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
13

 

Yaitu seorang pimpinan cabang Pekanbaru, 2 orang karyawan divisi 

syariah, 1 orang kepala seksi operasional Bank Riau Kepri Syariah dan 

sedangkan untuk nasabah menggunakan RumusSlovin.
14 
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Keterangan:  

n = jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

d = nilai presisi (0,15) 

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk 

berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:  

  
  

       
 

  
    

             
 

   
    

     
 

       dibulatkan menjadi 44 

Di karenakan nasabah sudah menjadi rahasia bank dan sulit 

untuk ditemui, serta keterbatasan waktu dan biaya, maka metode yang 

digunakan penulis adalah Nonprobabilty Sampling, dengan teknik yang 

digunakan penulis dalam prosedur pencarian responden ini dilakukan 

berdasarkan Accidental Sampling, yaitu memilih sampel yang paling 

mudah diakses dan dijumpai.
15

 

4.  Sumber Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian  yang 

diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data 

yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
16

 

a. Data Primer 
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Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli. Disini data yang diperoleh bersumber 

dari PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru.
17

 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.
18

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

data dari responden.
19

 

Penulis mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih 

dahulu secara tertulis maupun secara lisan mengenai masalah yang akan 

diteliti kepada pemimpin dan karyawan perusahaan. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya 

dengan persoalan yang diteliti.
20

 

c. Dokumentasi 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis 

yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual dan masih sesuai dengan masalah 
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penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari 

menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan 

penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubung-

hubungkan dengan fenomena lain.
21

 

d. Kuisioner/ angket yaitu pengumpulan data dengan cara melalui daftar 

pertanyaan untuk diajukan kepada responden. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif 

yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis 

menyelesaikan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dan dapat  dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 

7. Teknik Penulisan 

Setelah data-data terkumpul diolah, selanjutnya penulis menyusun 

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu cara dengan menggambarkan 

secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-

data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

b. Analisa Induktif, yaitu menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal 

atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, yang bisa 

digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum). 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I :   Pendahuluan 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang     

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  Gambaran Asuransi Bangun Askrida Syariah 

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat, visi dan 

misi, struktur organisasi, serta produk-produk PT. Asuransi 

Bangun Askrida Syariah Pekanbaru. 

BAB III :  Tinjauan Teoritis 

Pada bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, 

sejarah asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, 

landasan hukum asuransi syariah, sistem operasional asuransi 

syariah, dan mengenai bancassurance.  

BAB IV :   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yaitu 

pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah produk 

bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah 

Cabang Pekanbaru  dan tinjauan ekonomi Islam terhadap 

pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah produk 
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bancassurance pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah 

Cabang Pekanbaru. 

BAB V  :   Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian, selain itu 

juga berisi saran dari penulis selama melakukan penelitian. 

 


