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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya setiap manusia menginginkan masa depan yang lebih 

baik dan secara naluriah manusia selalu berusaha meningkatkan 

kesejahteraannya. Secara hakiki kesejahteraan dan kebahagiaan ini akan 

tercapai bila kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis dapat 

terpenuhi. Di dalam kehidupan bernegara, usaha meningkatkan 

kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab 

perseorangan, melainkan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan 

seluruh rakyat secara bersama-sama. 

Manusia selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya peristiwa-

peristiwa yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai 

ekonomi. Ini mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan bagi keluarganya 

atau orang lain yang berkepentingan atasnya. 

Dengan perkataan lain manusia selalu menghadapi resiko, misalnya 

peristiwa-peristiwa berikut1: 

1. Meninggal dunia (loss of life) baik secara alamiah (natural death) atau 

premature death seperti meninggal karena sakit, kecelakaan 

(accidental death) dll. 

                                                        
1 Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi di Indonesia, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 
hal.274 
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2. Cacat badan (disability, invalidity, incapacity), karena sakit atau 

kecelakaan. 

3. Unsur tua (old age). 

4. Pengangguran (unemployment) 

Hilang atau merosotnya nilai ekonomi karena peristiwa tersebut 

membawa akibat berupa beban hidup yang harus dipikul yang 

berkepentingan dengan nilai ekonomi itu. Keadaan ini selalu menyertai 

kehidupan manusia baik ia secara pribadi, maupun dalam kelompok 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sifat alamiah ini 

mengakibatkan kita tidak dapat meramalkan suatu keadaan pada masa 

yang akan datang secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut 

tidak akan memberikan rasa pasti, keadaan tidak pasti dapat berwujud 

dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari bila 

menimbulkan rasa tidak nyaman, keadaan ini biasanya atau lazimnya 

disebut resiko.  

Asuransi atau Pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. 

Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan 

ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang 

mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia 

mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan 

kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia 

hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan 



3 
 

segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali selalu menghadapi 

berbagai resiko yaitu kemungkinan menderita berbagai kerugian. 

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang 

tidak pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami 

kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan 

suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinana timbulnya 

suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk 

tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi 

kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu 

tidak terjadi. 

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber 

dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (uncertainly). 

Ketidakpastian mengandung risiko dapat menimbulkan ancaman bagi 

setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. 

Perkembangan asuransi ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan jasa proteksi terhadap kemungkinan terjadinya risiko 

yang tidak diharapkan.  

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. 

Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan terhadap bentuk 

penanganan risiko. Menurut Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang 

Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 
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penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan 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 atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan. Yang mana obyeknya dapat berupa benda dan 

jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia tanggung jawab hukum, serta 

kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi dan atau berkurang 

nilai.  

Perusahaan asuransi di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi takaful. Kedua 

perusahaan asuransi sama-sama berkembang dengan baik di Indonesia, 

dan tentu saja memiliki perbandingan.. Perbandingan secara umum antara 

perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi takaful adalah 

sistem operasional yang berbeda, seperti unsure ketidak pastian dalam 

asuransi konvensional terdapat unsure menang kalah atau untung rugi 

sedangkan dalam asuransi takaful hal itu tidak diperbolehkan, karena 

asuransi takaful sepenuhnya mengikuti syariat islam dalam konsep 

operasionalnya. Begitupula dalam hal pelaksanaan perjanjian asuransi, 

pada kedua asuransi ini berbeda sistem operasionalnya. 

Pada asuransi konvensional dan asuransi takaful, perjanjian dalam 

pelaksanaannya merupakan kesepakatan antara perusahaan asuransi selaku 

penanggung dan tertanggung, yang saat berkedudukan sebagai calon 
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tertanggung menyepakati perjanjian asuransi yang ada dalam klausul-

klausul dari perjanjian asuransi yang ada dalam bentuk baku (standart), 

misalnya dalam polis asuransi terdapat pasal-pasal tentang dasar perjanjian 

asuransi, mulai berlakunya perjanjian asuransi, pembayaran premi, dan 

lain-lain. Tetapi dalam hal ini pihak tertanggung tidak diberi kesempatan 

untuk menawar klausul-klausul tersebut. Jadi tertanggung mau tidak mau 

harus setuju atas isi klausul-klausul perjanjian asuransi.  

Dalam beberapa kasus, banyak terjadi tuntutan klaim kematian, 

misalnya disini terjadi adanya klaim kematian yang tidak dibayarkan oleh 

pihak penanggung. Hal ini bisa terjadi bila pihak tertanggung tidak jujur 

dalam mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa. Seperti halnya dalam 

pengisian syarat-syarat kesehatan tertanggung, yang tidak di isi dengan 

jujur.  

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat dan berusaha melakukan 

pembahasan dalam Penelitian Hukum dengan judul : “STUDI 

KOMPARATIF PELAKSANAAN ASURANSI JIWA PADA PT. 

ASURANSI JIWASRAYA (Persero)  DAN PT. TAKAFUL 

INDONESIA” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia? Pelaksanaan 

perjanjian ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Prosedur dan Syarat Perjanjian Asuransi Jiwa 

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa 

c. Berhentinya Perjanjian Asuransi Jiwa. 

2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan asuransi (penanggung) 

terhadap pengajuan klaim oleh tertanggung yang cacat informasi pada 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian yang meliputi aspek 

prosedur perjanjian, syarat perjanjian, hak dan kewajiban perjanjian, 

dan berhentinya perjanjian Asuransi Jiwa dalam PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dan  PT. Takaful Indonesia. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan (Penanggung) terhadap 

pengajuan klaim oleh tertanggung yang cacat informasi pada PT. 

Asuransi Jiwasraya (Persero) dan  PT. Takaful.Indonesia.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan gambaran 

positif bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam 

bidang Keperdataan bisnis sebagai kontribusi terhadap Hukum 

Asuransi sebagai salah satu Mata Kuliah Hukum, agar memberikan 

pengetahuan yang jelas mengenai asuransi jiwa pada PT. Jiwasraya 

(Persero) dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang, juga memberikan 

informasi bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dan 

tanggung jawab perusahaan ketika terjadi klaim asuransi, sehingga 

nasabah atau calon nasabah dapat merasa aman dalam memilih 

asuransi jiwa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi : 

a. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian 

asuransi dan pengajuan klaim asuransi yang cacat informasi di PT. 

Jiwasraya (persero) dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang. 

Dan juga penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (satu) dalam bidang 

hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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b.  Mahasiswa Fakultas Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

fakultas hukum untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi dan pengajuan klaim 

asuransi yang cacat informasi di PT. Jiwasraya (persero) dan PT. 

Takaful Indonesia cabang Malang.  

c. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjalankan perundang-

undangan secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan 

usaha perasuransian dalam melaksanakan perjanjian asuransi dan 

agar tidak terjadi pengajuan klaim yang cacat informasi oleh 

tertanggung di PT. Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia 

cabang malang, agar suatu perusahaan dapat berhati-hati dalam 

melakukan usahanya. 

d. Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat luas khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian 

asuransi jiwa dan pengajuan klaim asuransi yang cacat informasi di 

PT. Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang, 

agar para masyarakat yang berkeinginan mengikuti asuransi dapat 

merasa aman dan mengetahui bagaimana berasuransi yang benar 

dan agar tidak terjadi suatu pengajuan klaim yang cacat informasi. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan suatu 

permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencarikan penjelasan dan 

jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternative bagi 

kemungkinan untuk pemecahan suatu permasalahan tersebut. Untuk 

menghasilkan karya tulis ilmiah agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus di dukung dengan 

fakta-fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian, maka 

penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Socio Legal Research) 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis yang dipaparkan sebagai berikut, yuridis adalah sesuatu 

yang sudah terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum adanya. 

Sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta social, 

dimana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan 

individu. Yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan memaparkan 

suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, yakni 

memberikan paparan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat 

efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat  dimana secara 

yuridis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 

tentang Perasuransian, dan secara sosiologis berorientasi pada studi 

lapang pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Takaful 
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Indonesia, yang nantinya dalam studi lapang ini  akan diperoleh data-

data yang dipergunakan untuk menjelaskan keberadaan masalah 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan tepat perihal 

Komparatif Pelaksanaan Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya 

(Persero) dan PT  Takaful Indonesia. 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) cabang Malang yang berlokasi di JL. Merdeka 

Barat No 4-6 Malang dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang yang 

berlokasi di JL. Jaksa Agung Suprapto No 70 Malang. Penulis memilih 

penelitian di PT . Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful 

Indonesia cabang Malang karena terdapat beberapa permasalahan 

seperti masalah yang timbul praktek sehubungan dengan adanya 

permasalahan mengenai asuransi sebagai upaya pihak perusahaan 

asuransi untuk mengatasi pengajuan klaim yang cacat informasi oleh 

tertanggung. Penelitian ini penulis lakukan untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dalam membantu penelitian hukum ini, tepatnya 

permasalahan mengenai Komparatif dalam pelaksanaan asuransi jiwa 

pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia.agar 

data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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3. Sumber Data 

Ada dua macam data yang digunakan  yaitu: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh dari studi lapang di PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia. Dalam hal ini data 

yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara/interview dengan pihak 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia 

cabang Malang, tepatnya kepada pimpinan cabang, dan karyawan 

asuransi serta dokumen terkait yang telah penulis peroleh dari 

Perusahaan Asuransi. Untuk mengetahui Komparatif dalam 

pelaksanaan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 

dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Yakni 

data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yang berupa berkas-

berkas atau dokumen-dokumen dan juga buku-buku atau sumber-

sumber lain dan juga perundang-undangan yang berlaku dimana 

dapat membantu penelitian tentang Komparatif dalam pelaksanaan 

asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. 

Takaful Indonesia cabang Malang.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data diatas, maka ditempuh metode 

pengumpulan data tertentu, adapun metode yang digunakan. 

1. Interview/wawancara  

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data 

dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau 

responden. Teknik wawancara mempunyai kelebihan yakni, 

peniliti dapat menerangkan secara detail pertanyaan yang akan 

diajukan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau 

sumber data. 

Dalam hal ini untuk menentukan responden penelitian, penulis 

menggunakan metode populasi dan sampel responden. Populasi 

merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri sama. 

Dalam pengambilan sampling pada penelitian ini, penulis 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dipilih dengan sengaja oleh penulis. Maksudnya 

penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 

pertimbangan tertentu. 

Penggunaan metode purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri 
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spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Subyek yang di ambil 

sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi. Dalam 

hal ini subyek yang dimaksud adalah yang pernah mengetahui 

permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan klaim yang 

cacat informasi oleh tertanggung pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) dan PT. Takaful Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dan sampel ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Nasabah (Peserta Asuransi) 

Populasi dan sampel adalah nasabah (peserta asuransi) dari 

tahun 2010- tahun 2011. Populasinya adalah berjumlah 100% 

nasabah (peserta asuransi) yang melakukan cacat informasi 

terhadap klaim asuransi di PT. Jiwasraya (Persero) dan PT. 

Takaful Indonesia. Kemudian sampel yang akan diteliti adalah 

hanya dipilih berjumlah 50% nasabah (peserta asuransi) yang 

melakukan cacat informasi terhadap klaim asuransi di PT. 

Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia.. Mengingat 

terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki penulis, 

tidak mungkin untuk meneliti seluruh nasabah (peserta 

asuransi) yang melakukan cacat informasi terhadap klaim 

asuransi. Maka dalam penelitian ini untuk menentukan sampel 
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responden menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang dipilih dengan sengaja oleh 

penulis. Dalam hal ini penulis menentukan sendiri sampel yang 

diambil karena ada pertimbangan tertentu, yaitu dengan 

mendatangi sejumlah 50% nasabah (peserta asuransi) yang 

melakukan cacat informasi terhadap klaim asuransi yang telah 

dipilih oleh penulis.  

2. Pihak Instansi Jiwasraya dan Takaful Indonesia 

Dalam hal ini, populasi sekaligus sampel adalah 2 orang 

pihak Asuransi Jiwasraya dan Takaful Indonesia cabang 

Malang, dengan cara menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu pemilihan sekelompok subyek dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang 

erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Artinya pihak-pihak asuransi yang 

dipilih adalah orang yang benar-benar memahami mengenai 

pelaksanaan perjanjian dan mengenai cacat informasi terhadap 

klaim asuransi di PT. Asuransi Jiwasraya cabang Malang yaitu 

Ibu F. Purnani sebagai Kepala Seksi Underwriting dan Bapak 

Totok Wimbardhi sebagai Bagian Pertanggungan. Kemudian di 

PT. Takaful Indonesia cabang Malang yaitu Bapak Surip 

sebagai Staf Administratif dan Bapak Wahisuni sebagai 

Pimpinan Marketing.  
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2.  Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode yang sering 

digunakan dalam penelitian social yang berkaitan dengan teknik 

pengumpulan datanya karena besar fakta dan data social tersimpan 

dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumen yang terdapat dari 

hasil wawancara dan observasi. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.2 Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian dengan cara mempelajari data-data, fakta-fakta, 

dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan 

komparatisf dalam pelaksanaan asuransi jiwa pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia cabang Malang. 

3. Studi kepustakaan  

      Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic 

atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi iti dapat 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-

karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, 

ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Dalam hal ini 

penulis melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengkaji 

                                                        
2 Sumardi Suryabrata,1997,Metodologi Penelitian, Jakarta, hlm.77 
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perundang-undangan, jurnal, literature atau dokumen yang 

berkaitan dengan komparatif dalam pelaksanaan asuransi jiwa pada 

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. Takaful Indonesia 

cabang Malang. 

4. Analisis Data 

Analisis data akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu menggunakan data primer dan sekunder yang telah diperoleh 

dari obyek penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisa 

dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil 

penelitian. Deskriptif adalah cara menganalisa data yang diperoleh 

dengan cara menjabarkan peraturan-peraturan yang masih berlaku, 

yang ada kaitanya dengan masalah penelitian ini. Kualitatif 

dilakukan dengan cara menganalisa atau mengelola data yang 

diperoleh dari hasil penelitian untuk kemudian disusun secara 

sistematika. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

 

BAB I :     Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi atas rumusan permasalahan yang akan menjadi pokok 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat diadakan 
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penelitian, metodologi yang digunakan dan yang menyangkut pendekatan 

masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, 

analisa data, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

 

BAB II :   Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai tinjauan tentang Asuransi 

Konvensional dan Asuransi Takaful, tinjauan tentang Asuransi Jiwa, 

tinjauan tentang Perjanjian Asuransi dan Polis, tinjauan tentang 

Pertanggung jawaban Perusahaan, dan tinjauan tentang Klaim. 

 

BAB III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai gambaran umum Perusahan 

Asuransi Jiwasraya dan Perusahaan asuransi Takaful Indonesia serta 

memaparkan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah penulis 

rumuskan mengenai Komparatif Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) dan PT . Takaful Indonesia.  

BAB IV :  Penutup 

Berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang diberikan pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran sehubungan dengan Komparatif Asuransi 

Jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT . Takaful Indonesia.  

 

 


