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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan jasa asuransi kini makin dirasakan, baik oleh perorangan 

maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana financial dalam 

tata kehidupan rumah tangga, baik dalam mengatasi resiko yang mendasar seperti 

resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. 

Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatan dalam menghadapi 

berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. 

Pada dasarnya perusahaan asuransi menyediakan berbagai macam produk 

asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mulai dari produk perlindungan jiwa, 

perlindungan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan di hari tua. Perusahaan 

asuransi juga menyediakan tempat atau bagian khusus yang  melayani servis polis 

dimana menangani semua bentuk pengajuan servis polis setelah polis diterima 

oleh nasabah. 

Servis polis melayani berbagai macam bentuk layanan. Salah satu layanan 

tersebut adalah Cooling Of Period (COP)  yang merupakan salah satu yang harus 

diketahui oleh nasabah yang sudah mempunyai polis tetapi membatalkan niatnya 

untuk meneruskan pembayaran asuransi, apabila pemegang polis akan 

membatalkan pembatalan asuransi, tetapi polis sudah datang. Nasabah bisa 

melakukan Cooling Of Period, dalam arti kata lain Cooling of period adalah 
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pembatalan asuransi yang sudah berbentuk polis dalam kurun waktu 15 hari 

setelah polis diterima oleh nasabah. 

Pada saat pengajuan Cooling Of Period berhasil untuk diproses nasabah 

juga mendapatkan uang kembali (premi dasar) saat nasabah pertama kali 

mengajukan diri sebagai nasabah asuransi. Selain nasabah juga mendapatkan uang 

kembali 100% - Rp 100.000 (biaya admintrasi). 

PT BNI Life insurance  sebagai salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang asuransi jiwa yang melayani berbagai macam pelayanan servis polis 

seperti Cooling Of Period. Berbagai macam produk yang mendapatkan pelayanan 

servis polis meliputi produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi 

pendidikan, asuransi investasi (link), dan asuransi syariah. Pada PT BNI Life 

Insurnce KPM Malang produk yang paling unggul dan laris terjual diapasaran 

adalah produk asuransi jiwa Double Protection, karena produk Double Protection 

ini mempunyai manfaat ganda selain Perlindungan terhadap kematian akibat sakit 

maupun kecelakaan produk ini juga dapat digunakan sebagai Sebagai tabungan, 

apabila Tertanggung hidup hingga masa akhir asuransi maka akan dibayarkan 

manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan 

berakhir. Selain itu produk ini juga memiliki pilihan masa asuransi yang 

sebagaiman produk ini meberikan pilihan jangka waktu kontrak asuransi 5 tahun 

sampai 20 tahun. 

Berdasarkan uraian di atas dilakukan penelitian pada PT BNI Life 

Insurance KPM Malang dikarenakan  adanya hal menarik, yaitu penyebah 

nasabah melakukan Cooling Of Period (COP),  Hal ini disebabkan nasabah masih 
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kurang puas terhadap produk yang diberikan atau juga ada faktor-faktor lain yang 

membuat nasabah melakukan Cooling Of Period (COP). Dengan adanya Cooling 

Of Period (COP) ini nasabah juga tidak perlu khawatir saat melakukan 

pembatalan asuransi hal ini dikarenakan dana yang sudah di asuransikan bisa 

kembali 100% dan hanya saja  kepotong Rp 100.000 untuk biaya admintrasi. 

Cooling Of Period (COP) sendiri merupakan layanan terbaru di PT BNI Life 

khususnya di bagian khusus service polis. Pasalnya Cooling Of Period mulai ada 

di PT BNI Life Insurance pada akhir tahun 2013. Sehingga dalam hal ini penulis 

ingin mengakaji lebih detail tentang perkembangan Cooling Of Period dan proses 

Cooling Of Period yang ada di PT BNI Life Insurance KPM Malang. Oleh karena 

itu penulis mengangkat judul Mekanisme Cooling Of Period Produk Double 

Protection Pada PT BNI Life Insurance Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) 

Malang.” 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulisan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan  Cooling of Periode  (COP) di PT BNI 

Life Insurance KPM Malang ? 

2. Bagaimana   perkembangan  nasabah yang melakukan Colling Of Period  

(COP) pada produk Double Protection  di PT BNI life insurance KPM 

Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian menjadi terarah untuk menghindari kemungkinan 

pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan hingga nantinya 

mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu adanya batasan masalah. Dalam hal 

ini penulis membatasi permasalahan yang lebih menitik beratkan pada proses 

penyelesaian Cooling Of Period pada PT BNI Life Insurance KPM Malang dan 

untuk produk lebih focus ke produk double protection. 

D. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Cooling Of Periode di PT BNI 

Life Insurance KPM Malang 

2. Untuk mengetahui  perkembangan nasabah yang melakukan Cooling Of 

period (COP) di PT BNI Life Insurance KPM Malang 

E. Manfaat 

Dengan adanya penelitian tentang Mekanisme Cooling Of Periode produk 

Double Protection pada PT BNI Life Insurance Kantor Pemasaran Mandiri 

(KPM) Malang berguna bagi : 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk mengetahui Praktek Kerja yang dihadapi oleh BNI Life insurance 

Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) yang telah diterapkan dalam teori-teori  

yang didapatkan di bangku kuliah 
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b. Menambah pengetahuan yang lebih luas dan wawasan dalam dunia kerja 

selain itu juga mendapatkan ilmu tentang proses penyelesain Cooling Of 

Periode pada BNI Life Insurance Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) 

c. Untuk mengetahui salah satu syarat perolehan gelar ahli madya, program 

study D3 Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Lembaga  

a. Hasil yang diteliti ini diharapakan dapat membantu sebagai bahan acuan 

dalam memahami lebih jauh mengenai proses penyelesaian Cooling Off 

Periode. 

b. Mempererat hubungan kerjasama antar lembaga dan pihak terkait. 

c. Sebagai bahan pustaka untuk menambah kajian keuangan dan perbankan 

terutama yang berkaitan dengan bank, asuransi, dan nasabah. 


