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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada perkembangan jaman yang sudah modern seperti saat ini masyarakat 

sangat membutuhkan pelayanan jasa yang menawarkan dalam bentuk 

perlindungan dan investasi untuk masa mendatang (jangka panjang), salah 

satunya adalah Perusahaan asuransi (lembaga keuangan non bank) yang 

menawarkan pelayanan jasa untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain 

yang membutuhkan dengan berbagai produk. Perusahaan asuransi tidak hanya 

menawarkan produk untuk perlindungan saja tetapi juga menawarkan produk 

yang berbentuk investasi dengan jangka waktu tertentu.  

Semakin kuatnya persaingan dan perkembangan teknologi perusahaan 

asuransi dituntut untuk melakukan pendekatan dalam rangka menyampaikan 

produk dan jasa asuransi untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan nasabah 

yang sudah sadar akan kondisinya. Banyak perusahaan asuransi di Indonesia 

yang sama dalam menawarkan pelayanan jasa dan investasi namun berbeda 

model produknya. (Salim: 1998) 

Nasabah tidak hanya ingin memenuhi kebutuhannya dalam bentuk 

perlindungan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan 

asuransi pendidikan, namun juga ingin memenuhi keinginannya dengan  
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menginvestasikan sebagian dananya untuk disimpan di perusahaan asuransi 

dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk 

kehidupan dimasa mendatang. 

Perusahaan asuransi harus memiliki konsep dan prinsip dalam melakukan 

pelayanan produk agar dapat tercapai sesuai kebutuhan dan keinginan  

nasabahnya. Cara yang digunakan dalam melakukan pelayanan produk-

produknya adalah menyusun strategi dalam menghadapi nasabah disekitar 

dengan menawarkan produk sesuai kebutuhan. (Salim:2011) 

Dalam kegiatan menawarkan produk asuransi juga harus memperhatikan 

bagaimana pelayanan yang baik dan benar kepada nasabah. Pelayanan dalam 

arti luas merupakan pemberian jasa kepada nasabah atau pelanggan sesuai 

dengan kebutuhannya, pelayanan juga dikatakan dengan suatu kegiatan 

melayani nasabah dengan cepat dan tanggap, termasuk juga menangani 

persoalan pertanyaan, dan keluhan yang dihadapi nasabah. (Rejeki:2001) 

Pada setiap kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan 

pelayanan asuransi akan sangat mempengaruhi system knerja penjualan 

produk. Perusahaan asuransi harus mampu menganalisis pasar, wilayah, 

jaringan penjualan untuk menciptakan kinerja sehingga mampu menghadapi 

dan memenangkan persaingan dari perusahaan lain. (Rejeki:2001) 

Pelayanan yang baik oleh suatu perusahaan akan menjadi nilai yang 

sangat berarti bagi perusahaan tersebut. Perusahaan saat ni tidak hanya 
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berorientasi pasa keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen, sehingga hal ini akan membangun citra baik 

dimata konsumen. 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, terjadi berbagai macam kondisi 

dan tuntunan dalam pelaksanaan pelayanan kepada nasabah. Kondisi dan 

situasi yang pada umumnya menunjukkan keseimbangan antara kepuasan dan 

tidak kepuasan atas pelayanan yang diterima nasabah. (Matthew Bishop:2012) 

Bentuk strategi pelayanan juga dijalankan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912) untuk mencapai jumlah nasabah 

sesuai target yang diberikan. Dalam menawarkan produk-produk asuransi dan 

investasi yang dilakukan oleh para agen-agen yang harus memberikan cara-

cara yang baru untuk membuat para calon nasabah mempunytai rasa 

ketertarikan pada produk yang ditawarkan tanpa harus berbohong, hal ini 

merupakan salah strategi yang dibutuhkan dalam pelayanan nasabah. 

Pada suatu perusahaan Asuransi dalam kegiatannya terdapat berbagai 

masalah atau resiko – resiko yang muncul dari berbagai hal dimana resiko 

yang muncul berhubungan dengan nasabah dan perusahaan itu sendiri. Suatu 

masalah dan resiko yang timbul memunculkan gagasan bagaimana 

mengendalikan resiko tersebut.  

Seperti pada para agen-agen di AJB Bumiputera 1912 dalam kegiatan 

melakukan pendekatan pada calon nasabah baru dan nasabah lama yang 

terdapat berbagai masalah dan kendala dalam bertransaksi. Apabila calon 
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nasabah baru yang masih belum tau apa keunggulam produk asuransi akan 

sulit digiring untuk gabung menjadi nasabah baru, berbeda dengan orang yang 

sudah paham dengan produk asuransi dan mempunyai keinginan untuk 

melindungi dirinya dengan berfikir jangka panjang akan mudah digiring dan 

disitu akan mengikutsertakan anggota keluarganya serta apabila terdapat 

produk baru pasti akan langsung tertarik untuk masuk dalam produk tersebut. 

(Materi AJB Bumiputera 1912.2011) 

Sebagai suatu lembaga keuangan non bank yang mempunyai status 

sebagai perusahaan asuransi AJB Bumiputera harus memiliki kebijakan dalam 

melakukan pengendalian resiko yang akan terjadi dalam melakukan  

pelayanan produk ke nasabah. Salah satu cara yang harus digunakan adalah 

dengan mengetahui dan memperhatikan manajemen resiko perusahaan.   

Manajemen resiko merupakan salah satu cara yang harus diperhatikan 

dalam dunia perusahaan yaitu mencakup semua resiko yang terjadi didalam 

masyarakat yang berhubungan dengan fungsi perusahaan. Manajemen resiko 

harus dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam 

mengelola perusahaan dan mencegah perusahaan dari kegagalan. 

(Salim:1998) 

Tindakan – tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi biaya peralatan 

dengan memilih manajemen resiko paling ekonomis, mengurangi rasa 

khawatir terhadap resiko umum dan menyelamatkan perusahaan dari 

kemungkinan kegagalan. (Rejeki:2001) 



5 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas panulis ingin membuat penelitian tentang salah 

satu produk pada Asuransi Jiwa Bersama Bumputera  dengan mengangkat 

judul “Pengendalian Risiko Terhadap Pelayanan Asuransi Jiwa 

Bumiputera 1912 cabang Batu “. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasakan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pelayanan produk pada Asuransi Jiwa Bumiputera 

1912 ? 

2. Bagaimana kebijakan dalam mengendalikan risiko pada pelayanan 

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 

3. Bagaimana mengendalikan risiko yang akan terjadi pada Pelayanan 

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 

 

C. BATASAN MASALAH 

 Dalam pembatasan ruang lingkup pembahasan tugas akhir ini penulis 

membatasinya hanya pada pengendalian risiko dan pelayanan pada produk 

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Batu . 

 

D. TUJUAN MASALAH  

1. Mengetahui prosedur pelayanan produk Asuransi Jiwa Bumiputera 

1912. 

2. Mengetahui kebijakan dalam mengendalikan risiko pada pelayanan 

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912. 

3. Mengetahui cara mengendalikan risiko pada pelayanan Asuransi Jiwa 

Bumiputera 1912. 
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E. MANFAAT 

 Dengan adanya penelitian tentang Pengendalian Resiko terhadap 

pelayanan asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 

Cabang Batu adapun tujuan yang akan disampaikan kepada pembaca 

adalah: 

1. Bagi AJB Bumiputera 1912  

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

meningkatkan pemahaman dalam pengendalian resiko pada produk 

Asuransi Jiwa. 

- Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan lembaga dan pihak 

terkait. 

- Sebagai bahan  untuk menambah kajian pustaka dalam industry 

perbankan terutama yang berkaitan dengan investasi dan asuransi. 

2. Peneliti Lain 

- Memberikan informasi mengenai lembaga keuangan non bank yang 

bergerak dibidang asuransi. 
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- Sebagai literature bagi pihak yang ingin melakukan penelitian yang lebih 

luas mengenai penelitian yang sejenis.   


