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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan sistem operasional asuransi syariah produk bancassurance 

pada PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah adalah pengajuan 

permohonan asuransi dari nasabah melalui bank, pihak bank akan 

menjelaskan produk bancassurance kepeda nasabah yang meminta atau 

melakukan pembiayaan, peminjaman, atau produk lainnya, nasabah 

mengisi dan melengkapi persyaratan yang disediakan oleh bank, setelah 

persyaratan yang telah diajukan tersebut terpenuhi, dan diterima oleh 

pihak asuransi maka langsung dipelajari dan dianalisa. Setelah dianalisa, 

pihak asuransi memutuskan: permohonan nasabah dapat diterima atau 

tidak. Jika diterima, maka nasabah dapat melakukan pembayaran 

kontribusi yang harus dibayar dimuka pada tanggal pencairan 

kredit/pembiayaan. Pada saat terjadi klaim, perusahaan asuransi akan 

melakukan pembayaran manfaat dalam hal resiko yang telah dijamin 

dalam polis setelah bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung 

persyaratan klaim yang ditetapkan diawal perjanjian telah diterima oleh 

penanggung secara lengkap dan disetujui. Penanggung menjamin resiko 

selama 24 jam berdasarkan perjanjian asuransi 

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem operasional 

asuransi syariah produk bancassurance pada PT. Asuransi Bangun 

Askrida Cabang Pekanbaru secara umum adalah sesuai dengan ekonomi 
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Islam, tetapi masih ada yang masih perlu diperbaiki dan dioptimalkan 

karena masih ada nasabah yang belum mendapat pelayanan yang baik 

dalam informasi mengenai klaim dan ini tidak sesuai dengan QS. Al-

Baqarah: ayat 42, serta pemahaman yang lebih mendalam dari pihak bank 

agar dalam penyampaian informasi kepada nasabah lebih baik dan 

dipahami oleh nasabah, agar memberikan ruang bagi pihak yang 

bertransaksi untuk mempertahankan hak-haknya. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. At-Taubah ayat 4. 

B.  Saran 

1. Pihak PT Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru perlu 

lebih merutinkan dan continue memberikan pemahaman kepada pegawai 

bank yang merupakan perpanjangan dari asuransi, agar pegawai bank 

tersebut dapat menjelaskan kepada nasabah mengenai asuransi terkhusus 

produk bancassurance lebih rinci lagi. 

2. Pihak PT Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Pekanbaru perlu 

memberikan pelatihan lebih banyak kepada instansi- instansi yang bekerja 

sama dengan asuransi yang merupakan perpanjangan tanganan sebagai 

penjual produk asuransi. 

3. Nasabah diharapkan lebih teliti dalam membaca polis yang ada, guna 

mengetahui prosedure yang berjalan dalam produk bancassurance. 

 


