
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam sektor-

sektor perusahaan di Indonesia termasuk juga berpengaruh dengan perusahaan 

asuransi. Selain itu risiko di masa dating dapat terjadi dalam kehidupan 

seseorang. Oleh karena itu, setiap risiko yang dihadapi harus ditanggulangi 

sehingga tidak menimbulkan kerugian. 

Perusahaan asuransi menyediakan beragam produk asuransi sesuai 

dengan kebutuhan mulai dari perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan 

persiapan pendidikan anak, perlindungan di hari tua. Selain itu perusahaan 

asuransi juga menyediakan bagian khusus yang dinamakan service polis 

dimana menangani semua bentuk pengajuan service polis setelah polis 

asuransi diterima oleh nasabah. 

Pelayanan service polis mempunyai beragam pelayanan mulai dari 

withdrawal, withdrawal PL, top up, colling of period (COP), pembayaran 

manfaat asuransi dan juga melayani penebusan polis asuransi. Salah satu 

pelayanan service polis yang dapat memutuskan hubungan antara nasabah dan 

perusahaan adalah penebusan, penebusan sendiri adalah pemutusan hubungan 

kerjasama antara kedua belah pihak untuk mengakhiri masa kontrak atau 

sering di sebut dengan polis asuransi, proses penebusan juga akan 

mendapatkan manfaat asuransi dengan mencairkan semua dana nasabah yang 

sudah diinvestasikan pada pihak asuransi. 
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Saat penebusan berhasil untuk diproses nasabah juga akan 

mendapatkan uang pertanggungan saat nasabah mengajukan diri sebagai 

nasabah asuransi, nasabah akan mendapatkan manfaat asuransi pada akhir 

pembayaran premidengan melalui proses penebusansesuaidengankontrakkerja 

di awal nasabah mengikuti program asuransi tersebut. 

Hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah dikatakan putus 

saat nasabah mengajukan penebusan dans aat proses penebusan tersebut 

dinyatakan berhasil dan bias dilanjutkan dengan mengkreditkan dana nasabah 

yang telah dipertanggungkan di awal polis asuransi dibuat. 

Saat ini perkembangan penebusan terjadi mengikuti trend dari nilai 

aktiva bersih (NAB) perusahaan asuransi, ketika penebusan menurun posisi 

perusahaan akan baik, sedangkan ketika posisi penebusan naik perusahaan 

tidak akan mengalami kerugian karena perusahaan sudah menyesuaikan 

dengan ilustrasi tetapi juga berpengaruh pada kreditabilitas perusahaan 

tersebut. Hal ini akan menuntut perusahaan asuransi untuk lebih 

mempertahankan nasabah yang telah melakukan penebusan sebelum akhir 

masa polis berakhir. 

Dari uraian di atas yang telah dipaparkan membuat penulis ingin 

melakukan penelitian salah satu pada pelayanan service polis dengan 

mengangkat judul “Mekanisme Penebusan Polis Asuransi dan 

Penyelesaiannya Pada PT.BNI Life Insurance Kantor Pemasaran 

Mandiri (KPM) Malang.” 

 



3 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka untuk 

mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penebusan polis asuransi dan 

penyelesaiannya pada PT.BNI Life Insurance KPM Malang? 

2. Apa sajakendala yang  dihadapi dalam penebusan polis asuransi  pada 

PT.BNI Life Insuramce KPM Malang ? 

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 menitikberatkan pada 

mekanisme pelaksaan penebusan polis pada PT.BNI Life Insurance KPM 

Malang dan untuk perkembangan penebusan polis asuransi membatasi mulai 

tahun 2011-2013. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penebusan polis asuransi dan 

penyelesaiannya pada PT.BNI Life Insurance KPM Malang 

2. Untuk mengetahui kendala dihadapi dalam pelaksanaan penebusan polis 

asuransi  pada PT.BNI Life Insurance KPM Malang 
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E. MANFAAT 

Dengan adanya penelitian tentang mekanisme penebusan polis asuransi 

dan penyelesaiannya pada PT.BNI Life Insurance Kantor Pemasaran Mandiri 

(KPM)  Malang dapat 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 perkuliahan. 

b. Menambah pengetahuan yang lebih luas dan wawasan dalam dunia 

kerja selain itu juga menambahkan ilmu tentang service polis dalam 

menyelesaikan permasalahan polis asuransi. 

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

Program Studi D3 Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

pada Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Bagi Lembaga 

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

dalam memahami lebih jauh mengenai mekanisme penebusan polis 

asuransi. 

b. Mempererat hubungan kerjasama antara lembaga dengan pihak terkait. 

c. Sebagai bahan pustaka untuk menambah kajian keuangan dan 

perbankan terutama yang berkaitan dengan bank, asuransi, dan 

nasabah. 
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3. Bagi Masyarakat Umum 

a. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan masukan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan masyarakat 

b. Masyarakat lebih mengenal asuransi yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tidak melakukan penebusan polis sebelum akhir masa kontrak 

selain itu masyarakat juga harus mengetahui mekanisme penebusan 

polis asuransi pada PT.BNI Life Insurance KPM Malang sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh peneliti 

selanjutnya. 

d. Untuk pihak yang berminat pada masalah yang diteliti sehingga dapat 

dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna. 


