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ABSTRAK

STRATEGI ASURANSI BUMIPUTERA SYARIAH 
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA KARYAWAN

OLEH
RETNO NURSAFITRI

Asuransi syari’ah merupakan salah satu lembaga yang menyediakan atau 
menjual di bidang jasa, asuransi berbasis syari’ah hadir di tengah-tengah 
masyarakat yang sebagian besar kurang paham tentang asuransi syari’ah dan 
pengaplikasian yang menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa 
asuransi yang berlabelkan syari’ah, meski tujuannya untuk meringankan beban 
orang-orang yang terkena musibah yang tidak diinginkan dengan cara mentranfer 
resiko yang akan dihadapi dengan membayar premi yang di sediakan dalam polis 
berbentuk produk-produk Asuransi Bumiputera Syari’ah yaitu: Mitra Iqra Plus, 
Mitra Mabrur Plus, Mitra Amanah, Mitra Bp-Link Syari’ah.

Oleh karena itu agar masyarakat atau nasabah mau menggunakan Asuransi 
yang berlabelkan syari’ah maka yang terlebih dahulu adalah memberikan 
pemahaman bahwa Asuransi yang berlabelkan Syari’ah boleh dipergunakan oleh 
masyarakat Islam karena sesuai dengan syariat Islam, kemudian yang kedua 
adalah dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang harus 
ditingkatkan akan pemahaman tentang asuransi syari’ah juga dan pelatihan 
pelatihan lainnya guna meningkatkan kualitas.

Dari pemikiran di atas penulis memilih Asuransi Bumiputera Syari’ah 
untuk dijadikan penelitian, bagaimana strategi Asuransi Bumiputera Syari’ah 
dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan Apa saja faktor 
pendukung dan faktor penghambat Asuransi Bumiputra Syari’ah dalam 
meningkatkan kwalitas kinerja karyawan sehingga dapat mengambil ilmu dan 
dapat memajukan Asuransi-Asuransi bersbasis syari’at Islam  di kemudian hari 
sehingga mampu merubah pola pikir masyarakat tentang Asuransi yang berbasis 
syari’ah.

Penelitian yang  dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang 
besifat deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan secara jelas 
tentang strategi Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam  meningkatkan kualitas 
kinerja karyawan serta faktor pendukung dan faktor penghambat.

Metode pengumpul data yang penulis gunakan adalah: metode interview 
sebagai metode pokok, interview yang penulis gunakan adalah bebas terpimpin 
karena jumlah populasi dan sampelnya tidak banyak. Metode observasi dan 
metode dokumentasi yang digunakan sebagai metode pelengkap. Adapun 
analisisnya bersikap kualitatif yang berupa pernyataan yang digambarkan dengan 
kata-kata.

Strategi yang di pakai Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan 
kualitas kinerja karyawan yaitu dengan meningkatkan kinerja karyawan melalui 
pelatihan yang diberikan perusahaan, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi 
para karyawan dan agen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya 



manusia yang ada di Asuransi Bumiputera Syariah, pelatihan berkelanjutan 
kepada karyawan dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya agar karyawan 
mendapatkan pelatihan yang makasimal dan berkualitas sehingga dapat menjadi 
karyawan yang berintegritas, penilaian kinerja karyawan, melakukan proses 
penilaian kinerja melalui pendidikan dan penilaian dengan pihak penguji dari luar 
perusahaan, dilakukanya pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan 
guna menumbuhkan semangat kerja dan juga memotivasi karyawan untuk bekerja 
lebih baik dalam memberikan kinerja yang maksimal, memberikan promosi dan 
kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi didalam menyelesaikan 
tugasnya, memberikan pengetahuan tentang perusahaan, sikap dan prilaku kepada 
nasabah dan skil para karyawan.

Adapun faktor pendukungnya adalah sebagai berikut: asuransi berlabelkan 
syari’ah, karyawan yang mempunyai rasa ingin belajar, atasan dengan bawahan 
yang tidak terlalu kaku, tempat yang strategis, pengelolaan dana peserta secara 
Islami dengan menghindarkan bunga, judi dan ketidak jelasan, adanya dana 
tabarru, tranparasi dalam pengelolaan dana peserta asuransi syariah dengan 
perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta aqad sesuai syariah, adanya 
dana tabarru yang akan di kelola secara profesional oleh pihak asurasi syariah 
melalui investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah.

Faktor penghambatnya antara lain: faktor kompensasi yang masih kalah 
dengan perusahaan lain, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi 
syariah, masih kalahnya tingkat kepopuleran dengan perusahaan lain, keinginan 
karyawan untuk mencari pendapatan yang lebih baik di perusahaan luar, 
pandangan yang negatif terhadap asuransi.







MOTO

دََّمْت  ا َق ٌس َم ْف ُظْر َن ْن َت ْل وا اتَُّقوا اللََّھ َو ُن یَن آَم ا الَِّذ یَُّھ ا َأ َی
ٍد  َغ ون ِۖل َمُل ْع ا َت َم یٌر ِب ِب وا اللََّھ  ِإنَّ اللََّھ َخ اتَُّق َو

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr :18)1

                                                            
      1Al-Mizan Publishing House, Al-Qur’an Dan Terjemahanya Edisi Ilmu Pengetahuan, PT 
Mizan Buana Kreativa, Bandung 2011 h .107
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah : “Strategi Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam 

upaya meningkatkan kualitas kinerja karyawan”

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang telah 

diajukan, terutama dalam penyajian karya ilmiah khususnya pelaporan hasil 

penelitian melalui penulisan skripsi, oleh karenanya terlebih dahulu penulis 

akan memberikan batasan terhadap judul, agar tidak terjadi pembiasan makna.

Adapun pengertian yang akan ditegaskan dalam judul skripsi ini adalah: 

“STRATEGI ASURANSI DAN KINERJA KARYAWAN”

Strategi asal kata strategi turunan dari dalam bahasa yunani, strategos

adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”.1 Jadi, strategi 

merupakan perencanaan untuk suatu tujuan yang ingin dicapai.

Asuransi Syari’ah Menurut fatwa MUI adalah usaha saling melindungi 

dan tolong menolong diantar sejumlah orang atau pihak melalui investasi 

dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’at.2 Jadi, 

Asuransi Syari’ah merupakan usaha untuk melindungi serta tolong menolong 

untuk menghadapi resiko tertentu.

                                                            
1Sedarmayanti, manajemen strategi, refika Aditama, h. 2

     2 Ahmad Rodoni, Asuransi dan pegadaian Syariah, Mitra Wacana Media, h.8
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Meningkatkan Kualitas Kinerja dalam bahasa Inggris di sebut job 
performance atau acttual performance yang merupakan tingkat keberhasilan 
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan 
karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan 
perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan 
perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata kinerja yang dicapai 
pegawai dalam membangun tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi.3

Meningkatkan kualitas kinerja biasanya dilakukan pendekatan yang dilakukan 
oleh atasan kepada karyawan guna menumbuhkan semangat kerja dan juga 
memotivasi karyawan serta juga dengan pelatihan dan pendidikan, motivasi 
yang biasanya di lakukan hampir setiap hari dalam hari kerja sebelum 
melakukan pekerjaan rutin. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan antara 
lain berupa pelatihan cara berkomuniasi, pelatihan mengenai etika dan sopan 
santun.

Karyawan menurut Hasibuan adalah setiap orang yang menyediakan jasa 

(baik dalam bentuk tenaga ataupun dalam bentuk pikiran) dan mendapatkan 

balas jasa ataupun kompensasi yang besaranya telah ditetapkan terlebih 

dahulu.4 Karyawan merupakan orang yang bekerja di suatu perusahaan yang 

menyediakan jasa baik itu tenaga maupun pikiran dan mendapatkan gaji atau 

upah dari hasil yang telah dikerjakannya.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi

adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Asuransi Syari’ah adalah usaha saling melindungi 

dan tolong menolong diantar sejumlah orang atau pihak melalui investasi 

dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’at. Kualitas 

kinerja merupakan perwujutan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata 

kinerja yang dicapai pegawai dalam membangun tugas dan pekerjaan yang 

berasal dari organisasi. Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa 

                                                            
      3 sutiyoso jalil, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, , h.272

4 Hasibuan, “pengertian karyawan” (On Line), https://www.google.co.id (1 juni 2016)
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(baik dalam bentuk tenaga ataupun dalam bentuk pikiran) dan mendapatkan 

balas jasa ataupun kompensasi yang besaranya telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Jadi, strategi asuransi syari’ah dalam meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan adalah Tindakan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai 

dengan syari’at. Kemudian dalam kinerja, bahwasannya kinerja bukan 

merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun 

merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Meningkatkan 

kualitas kinerja biasanya dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh atasan 

kepada karyawan guna menumbuhkan semangat kerja dan juga memotivasi 

karyawan serta juga dengan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada 

karyawan, karyawan merupakan orang yang bekerja di suatu perusahaan yang 

menyediakan jasa baik itu tenaga maupun pikiran dan mendapatkan gaji atau 

upah dari hasil yang telah dikerjakannya.

Penelitian ini akan membahas tentang strategi yang dilakukan oleh 

Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan kinerja karyawan baik itu 

karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap, agar cita-cita atau tujuan 

asuransi Bumiputera Syrai’ah dapat berjalan dengan efektif dan efesien sesuai

dengan tujuan dan yang diinginkan oleh Asuransi Bumiputera itu sendiri.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai 

berikut:
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1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang baik dalam meningkatkan

kualitas kineja karyawan.

2. Penulis mengangkat sebuah judul penelitian yang berhubungan erat 

dengan manajemen dakwah, didukung oleh referensi dan data-data yang 

tersedia, serta lokasi penelitian yang mudah dijangkau sehingga 

memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan rencana.

C. Latar Belakang Masalah

Strategi merupakan rencana jangka panjang yang di aplikasikan dan diikuti 

dengan tindakan untuk mencapai target tertentu yang biasanya bersifat 

kemenangan, biasanya strategi-strategi tersebut berupa perencanaan yang 

bersifat gagasan yang di berikan langsung oleh tingkatan direksi atau 

pimpinan perusahaan dan diamanatkan serta dijalankan oleh manajer-manajer 

tingkatan dibawahnya untuk melaksanakan strategi tersebut dengan 

menggunakan sumberdaya manusia dan sumber daya sumber daya lainnya 

guna melancarkan strategi tersebut.

Dengan demikian strategi sangatlah penting dan diperlukan untuk 

keberlangsungan setiap lembaga organisasi antara lain Asuransi, asuransi 

Syari’ah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 

orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad yang sesuai dengan syari’ah.   

Memang akad-akad atau perjanjian seperti di dalam lembaga keuangan 

Islam yang berbentuk jual beli, baik itu jual beli barang dan ataupun jasa 
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seperti halnya asuransi syari’ah yang menjual jasa dalam bidang perasuransian 

sebagai si penanggung resiko bagi nasabah sebagai tertanggung yang 

mentransfer resikonya kepada pihak penanggung yaitu asuransi syari’ah 

dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya dan kesemua itu di 

bolehkan dalam Islam, karena semua itu tergantung dari akad, niat dan 

tujuanya meskipun terdapat kalangan yang berbeda pendapat tentang asuransi 

syari’ah semua itu kembai lagi pada niat dan tujuan masing-masing, sebagai

mana Allah SWT menghalalkan jual beli akan tetapi mengharamkan perbuatan 

riba. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275. 

                 

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.5

Pada asuansi syari’ah juga berbeda dengan hal asuransi pada umumnya 

jika asuransi syari’ah menjunjung tinggi nilai dakwah dan juga mempunyai 

komitmen yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan dengan para 

nasabah yaitu terdapat akad yang sama-sama suka, akad takafulli, prinsip bagi 

hasil, dan menghindari unsur maisir, riba, judi dan di adakannya dana tabbaru, 

yaitu dana yang di peruntukan untuk membantu para anggota lain yang 

terkena musibah karena sebaik baiknya manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia lain yang kesemua itu pada intinya adalah mencari 

                                                            
5 Al-Mizan Publishing House, Al-Qur’an Dan Terjemahanya Edisi Ilmu Pengetahuan, PT Mizan 
Buana Kreativa, Bandung 2011 h .25
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ridho Allah SWT dan saling tolong menolong antar sesama dalam hal 

kebaikan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat dua

                               

            

Yang artinya :”...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya).6

Persaingan yang ketat pula membuat perusahaan Asuransi terutama 

Asuransi Syariah harus lebih bekerja keras dalam memberikan kinerja yang 

baik agar dapat bersaing  dengan perusahaan-perusahaan Asuransi lainya. 

Didalam mendirikan perusahaan atau organisasi harus memperhatikan setiap 

kinerja dari tiap-tiap karyawan yang membuat perusahaan akan bertahan 

dengan persaingan yang ada.

Untuk menjadikan perusahaan asuransi yang kuat dan berkembang, maka 

perusahaan harus mempunyai langkah-langkah agar dapat bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan lain. Dengan kinerja yang baik dan semangat kerja 

yang tinggi maka dengan sendirinya akan memotivasi seluruh jajaran sistem 

usaha untuk selalu pro-aktif berusaha menjadi yang terbaik kemudian 

kepuasan pelanggan akan terjaga.7

                                                            
6 Al-Mizan Publishing House, Al-Qur’an Dan Terjemahanya Edisi Ilmu Pengetahuan, PT 

Mizan Buana Kreativa, Bandung 2011 h .107
7Sanerya Hendrawan, Indraswari & Sylva Yazid, Pengembangan Human Capital 

Perspektif Nasional, Regional dan Global. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, H.8. 
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Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera merupakan perusahaan 

Asuransi Jiwa Nasional pertama dan tertua di Indonesia. Dilhirkan empat 

tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang 

merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Didirikan di kota 

Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 12 februari 1912, dengan nama 

Onderlinge Levenserzekering Maatshappij persatuan Goeroe Hindia Belanda 

atau O.L.Mij, PGHB.

Berdasarkan keputusan Dieksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 

November 2002 dan dibentuk Devisi Asuransi Syar’ah dan Kantor Cabang 

Asuransi Syari’ah Jakarta, Kemudian barulah pada tahun 2006 tanggal 14 

Agustus Asuransi Bumiputera Syari’ah megembangkan sayapnya dengan 

membuka cabang di Lampung, tepatnya di Palapa Bandar Lampung yang 

sudah berjalan 10 tahun, dengan jumlah seluruh pengurus harian Asuransi 

Bumiputra Syari’ah 40 orang yaitu 10 karyawan tetap dan 30 lainya adalah 

agen atau karyawan tidak tetap. 8

Asuransi Bumiputera Syari’ah ini bergerak di bidang jasa atau keuangan 

dengan sistem si penanggung resiko bagi nasabah sebagai tertanggung yang 

mentransfer resikonya kepada pihak penanggung yaitu asuransi syari’ah 

dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya dan kesemua itu di 

bolehkan dalam Islam, karena semua itu tergantung dari akad, niat dan 

tujuanya meskipun terdapat kalangan yang berbeda pendapat tentang asuransi 

syari’ah semua itu kembai lagi pada niat dan tujuan masing-masing.

                                                            
8 Pra survey H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 14 oktober 2016
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Oleh karna itu penulis mengangkat sebuah skripsi yang berjudul Strategi 

Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan

adalah bertujuan untuk mengetahui strategi apa dan bagaimana rencana jangka 

panjang yang di ikuti dengan tindakan oleh Asuransi Bumiputera Syari’ah 

sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan guna mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditentukan secara efektif dan efesien dan sesuai syariat 

Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Asuransi  Bumiputra Syari’ah dalam meningkatkan

kualitas kinerja karyawan?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Asuransi Bumiputra 

Syari’ah dalam meningkatkan kwalitas kinerja karyawan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Asurani Bumiputra

Syari’ah dalam meningkatkan kwalitas kinerja karyawan

b. Untuk mngetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan kwalitas kinerja 

karyawan.
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat secara Akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen 

dakwah. 

b. Sedangkan manfaat secara Praktis, dapat memahami strategi asuransi

yang baik, terutama mengenai strategi dalam meningkatkan kualitas 

kinerja karyawan yang mungkin dapat diterapkan pada asuransi-

asuransi syari’ah yang lain. 

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat 

diambil dari penelitian ini, dapat memberikan nilai yang positif terhadap 

penulis dan menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan sehingga 

dapat bermanfaat bagi penulis.

2. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan khususnya tentang strategi

suatu organisasi yang salah satunya yaitu Asuransi Syari’ah.

3. Dapat menambah literatur, wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis 

secara khusus dan bagi para pembaca secara umum. 

G. Metodelogi Penelitian

Metodelogi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 
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dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan pemecahannya9

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah kualitatif yang 

memanfaatkan data lapangan untuk vertifikasi teori yang timbul 

dilapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian 

berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu penelitian 

kualitatif juga adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.10 Dengan penulis 

memakai jenis penelitian ini maka penulis akan memaparkan 

pernyataan apa yang dihasilkan oleh peneliti dengan bahasanya dan 

tidak memakai angka-angka. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat 

yang akan dijadikan penelitian adalah Asuransi Bumiputra Syari’ah

Palapa Bandar Lampung .

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Sumadi penelitian deskriptif 

adalah menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat 

populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi faktual, 

                                                            
      9Sugiono, metodelogi penelitian Administrasi, Bandung: C.V. Alphabeta. 2001, cet. Ke VIII, 
h.43
      10 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, Bandung, Mandar Maju, 1996, h.32
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justifikasi keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas.11

Menurut Jalaludin Rahmat penelitian yang bersifat deskriptif memiliki 

tujuan yaitu :12

1) Mengumpulkan Informasi aktual secara rinci yang 

menggambarkan gejala yang ada. 

2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-

praktek yang berlaku. 

3) Membuat perbandingan atau evaluasi 

4) Menemukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka yang 

menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

2. Populasi dan sampel

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.13 Dari pengertian 

populasi yang telah diuraikan maka dapat difahami bahwa populasi 

adalah jumlah seluruh responden yang diwakili oleh beberapa sampel 

dalam penelitian. Dalam hal ini maka yang dijadikan populasi adalah 

seluruh pengurus harian Asuransi Bumiputra Syari’ah 40 orang yaitu 

10 karyawan tetap dan 30 lainya adalah agen atau karyawan tidak tetap.

b. Sampel 

                                                            
      11 Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Ekonisia, 
Yogyakarta, Kampus Fakultas Ekonomi, UII, 2005, Cet Ke 1. h. 18  
      12

12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 
Cipta, 1993, h. 10  
      13Ibid, h.13
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Sampel penilitian adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam 

populasi yang ciri-ciri karakteristiknya benar-benar diselidiki14. Untuk 

itu diperlukan teknik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil 

sampel). Menurut Imam Suprayogo dan tobroni, teknik sampling 

adalah suatu cara yang berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis 

sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.15 Dalam teknik 

pengambilan sampel penulis menggunakan teknik pusposif sampling, 

yaitu tekhnik pengambilan sampel dimana sampel yang dipilih 

berdasarkan penilaian peneliti bahwa populasi tersebut yang paling baik 

untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik purposif sampling dalam 

sebagian buku-buku metodologi dianggap sama dengan jugment 

sampling.16

Ciri-ciri yang penulis tentukan pada pengurus adalah: 

1) Orang yang paling mengetahui tentang kondisi Asuransi Bumiputra

Syari’ah.

2) Pengurus yang paling aktif mengelola Asuransi Syari’ah terutama 

dalam meningkatkan kinerja karyawan Asuransi Bumiputra 

Syari’ah.

Berdasarkan kriteria tesebut diatas, maka keseluruhan sampel yang 

mewakili berjumlah 6 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Asuransi 

                                                            
      14 Holidi, Pengantar Metode Penilitian, Lampung,: Fakultas Da’wah dan Ilmu Komunikasi
IAIN Raden Intan Lampung, 2009, h.62
      15 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian dan Agama.Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2003, h. 165 
      16 Husain Umar, Metode Research Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h.139  
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Bumiputera Syari’ah dan 1 orang manajer Asuransi Bumiputera 

Syari’ah. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.17 Berdasarkan sumbernya data dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subyek yang dapat dipercaya. Dalam memperoleh data primer, data 

yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknis 

pengambilan data langsung pada subyek penelitian sebagai sumber

informasi yang dicari. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah 

diperoleh melalui teknik wawancara.

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (table, catatan, notulen rapat, buku, tulisan), foto, film, rekaman 

video, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer18. Data 

sekunder diperoleh peneliti dari literatur-literatur buku, catatan, foto 

                                                            
      17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Penerbit 
Rineka Cipta,2010, h. 129 
      18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Penerbit 
Rineka Cipta, 2010, h. 22
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dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta mendukung 

data primer.

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Sumber utama dari penelitian adalah aktifitas obyek penelitian di lapangan 

yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari data tambahan 

berupa dokumen file dan didukung dengan bahan-bahan kepustakaan 

lainnya. Untuk memperoleh data primer yang diinginkan, maka penulis 

menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview), 

Wawancara (Interview) yakni penulis mendapatkan informasi atau 

keterangan dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka kepada 

responden19. Pedoman wawancara yang digunakan adalah metode 

wawancara tidak berstruktur yang merupakan teknik wawancara 

dimana pewawancara tidak menggunakan draf pertanyaan atau daftar 

isian sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.20 Objek dalam 

wawancara ini adalah pengurus dari Asuransi Bumiputera Syari’ah

yang masuk ke dalam kriteria yang penulis tentukan. Karena 

wawancara menjadi metode pokok yang penulis gunakan, maka data 

yang dihimpun adalah data tentang strategi dalam meningkatkan 

kualitas kinerja karyawan dan factor pendukung serta factor 

penghambatnya pada Asuransi Bumiputera Syari’ah.

                                                            
      19 Irawati Singarimbun, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3S, 1989, Cet. Ke-1, h. 92
      20 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2002,h. 83 
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b. Observasi, 

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang 

individu atau penyelidik dengan menggunakan mata sebagai alat 

melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat21. Observasi 

yang penulis lakukan pada Asuransi Bumi Putera Syari’ah adalah 

observasi non parinticipant. Maksudnya, si peneliti tidak turut ambil 

bagian atau tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada objek yang 

diamati.22 Data yang diinginkan melaui metode ini adalah berupa 

pengamatan langsung terhadap aktifitas pimpinan dan pengurus 

Asuransi Bumiputera Syari’ah.

c. Dokumentasi, 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

baru, berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.23 Dalam hal ini penulis akan 

mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai 

pendukung dari data observasi dan wawancara.

5. Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. 

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan 

                                                            
      21 Wardi Bahtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Jakarta: Logos, 1997 cet. Ke-1, h. 78 
      22 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 129
      23 M. Iqbal Hasan, Op.Cit. h. 274
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hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.24 Teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik komperatif deskriptif, penulis membandingkan 

kondisi obyektif di lapangan dengan kondisi yang ideal (teoritis) dan 

mendeskripsikannya dengan bahasa dan bukan memakai angka-angka. 

Kemudian penulis menganalisis dengan mengumpulkan data dengan 

mengunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang 

menguraikan dan memaparkan masalah yang ada sehingga memperoleh 

gambaran tentang objek yang diteliti dan masalah tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik dan benar.langkah selanjutnya adalah penulis 

mengambil sebuah kesimpulan menggunakan tekhnik deduktif, 

kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari permasalahan pada 

rumusan masalah, dalam hal ini kesimpulan yang diambil sesuai dengan 

masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang strategi 

Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan kualitas kinerja

karyawan.

H. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Strategi Asuransi atau Strategi Meningkatkan Kinerja yang 

di lakukan di Bumiputera maupun di perusahaan asuransi lainnya telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam karya-karya maupun 

penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang hal tersebut, 

tetapi berbeda maksud, tempat penelitian dan objek yang dibahas. Dan 

masalah Strategi Asuransi atau Strategi Meningkatkan Kinerja ini telah 

                                                            
      24 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 29 
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dibahas oleh beberapa peneliti, antara lain: “Strategi perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja dan loyalitas pelanggan pada AJB Bumiputera 1912 

divisi syariah”25, oleh Ahmad Rifa'i Arief dari UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2014, dalam pembahasannya 

penulis lebih memfokuskan kinerja perusahaan AJB (Asuransi Jiwa Bersama) 

Bumiputera Syari’ah Jakarta dalam meningkatkan hasil kerja karyawan 

melalui pendekatan kinerja MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia), 

serta dalam meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pendekatan kualitas

pelayanan, dan Pola komunikasi, untuk mengetahui strategi-strategi yang 

digunakan perusahaan didalam menjaga loyalitas konsumen setra kendala-

kendala yang dihadapi perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang 

maksimal. Peneliti memfokuskan strategi perusahaan AJB (Asuransi Jiwa 

Bersama) Bumiputera Syari’ah dalam meningkatkan kinerja. Tentang 

sebagaimana Bumiputera Syari’ah Jakarta meningkatkan minat kerja 

karyawan supaya karyawan berhasil menarik pelanggan dengan strategi-

strategi yang di gunakan Bumiputera Syari’ah, misalnya dengan mendekati 

pelanggan dan komunikasi yang baik kepada pelanggan.

Kemudian penelitian dari Hani Damayanti, mahasiswi dari Universitas 

Lampung tahun 2016. Dengan judul penelitian “Pengembangan Human 

Capital Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pemasar Produk Asuransi Jiwa

                                                            
25 Ahmad Rifa’i Arief, Strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan loyalitas pelanggan 
pada AJB Bumiputera 1912 divisi syariah (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014)
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(Studi Pada Asuransi Prudential Indonesia)”26, dalam pembahasannya 

pengembangan human capital dalam meningkatkan kinerja tenaga pemasar 

produk asuransi jiwa Prudential Indonesia dilakukan dengan melakukan 

identifikasi komponen human capital, yaitu kemampuan individu, motivasi 

individu, kepemimpinan, suasana organisasi, dan efektifitas kelompok kerja.

Peneliti memfokuskan tentang bagaimana meningkatkan kinerja karyawan di 

Asuransi Prudential Indonesia, yaitu dengan cara identifikasi komponen 

human capital yaitu kemampuan individu, motivasi individu, kepemimpinan, 

suasana organisasi, dan efektifitas kelompok kerja.

Sedangkan penelitian ini beda dengan dua penelitian diatas, yaitu: 

bagaimana strategi Bumiputera Syari’ah meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan. Jika karyawan-karyawan di Bumiputera Syari’ah meningkatkan 

dan melakukan strategi tersebut maka kualitas kinerja karyawan akan menjadi 

baik dan mudah menarik nasabah, dengan ini nasabah dapat berasuransi di 

Bumiputera Syari’ah. Dalam hal lain keistimewaan dalam skripsi ini bahwa 

penulis memfokuskan bagaimana meningkatkan kualitas kinerja seluruh 

karyawan di Bumiputera Syari’ah, bukan hanya sebagian karyawan saja tetapi 

termaksut juga manajernya sampai agen-agennya.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas merupakan sebuah acuan 

penulis. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 

lanjut tentang Strategi Asuransi Bumiputera Syariah Dalam Upaya 

                                                            
26 Hani Damayanti, Pengembangan Human Capital Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga 
Pemasar Produk Asuransi Jiwa (Studi Pada Asuransi Prudential Indonesia), (Lampung : Skripsi 
Universitas Lampung, 2016)
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Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan yang penulis teliti didaerah yang 

telah ditentukan peneliti.
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BAB II

STRATEGI ASURANSI BUMIPUTERA SYARI’AH DAN KINERJA 

KARYAWAN

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa istilah strategi 

adalah suatu ilmu untuk menggunakan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan tertentu.1

Asal kata “strategi” turunan dari kata dalam bahasa Yunani, 

strategos yang berarti strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti 

tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang 

umumnya adalah “kemenangan”. Strategi rencana yang disatukan, luas 

dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan 

dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan 

utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi.2

Adapun pengertian lain strategi adalah ilmu dan seni menggunakan 

kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang 

terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi 

tersebut, yaitu: Kemampuan: kemampuan adalah keahlian atau 

kesanggupan, Sumber Daya: sumber daya adalah potensi manusia yang 

                                                            
1Kamus besar bahasa Indonesia, Dekdipdub, Jakarta, Balai pustaka 1998

2Sedarmayanti, manajemen strategi  Bandung: Refika Aditama, 2014, h.2.
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dapat dikembangkan untuk proses produksi, Lingkungan: lingkungan 

adalah ruang lingkup atau tempat sasaran, Tujuan: tujuan adalah cita-

cita atau target yang ingin dicapai.3

a. Pengertian strategi secara umum

1) Strategi: proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

cara/upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai.

2) Stretegi: proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap 

top manajer yang terarah pada tujuan jangka panjang 

perusahaan, disertai penyusunan upaya bagaimana agar

mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari dua pengertian strategi secara umum di atas dapat dijelakan 

bahwa strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai 

target atau tujuan yang ingin dicapai.

b. Pengertian strategi secara khusus

Strategi: tindakan yang bersifat senantiasa meningkat, terus-

menerus, dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa  yang 

diharapkan pelanggan di masa depan. Strategi hampir selalu 

dimulai dari apa yang dapat tejadi dan bukan dimulai dari apa yang 

terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. 

                                                            
3 Setiawan Hari Purnomo dan Zukkifli Firmansyah, Manajemen Strategi sebuah 

konsep pengantar, Jakarta 1999, h.20.
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Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang 

dilakukan.4

Jadi, strategi secara khusus dapat dijelaskan bahwa strategi apa 

yang akan dicapai dan yang diterapkan di masa depan sebelum 

sesuatu terjadi di dalam perusahaan atau bisnis.

2. Konsep strategi

Devinisi strategi pertama dikemukakan oleh chalder menyebutkan 

bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, 

serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting 

untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai 

konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan 

suksesnya strategi yang disusun. Konsep tersebut adalah:

a. Distinctive competence, menurut Day dan Wesley Distinctive 

competence adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan 

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. Identifikasi distinctive competence dalam organisasi 

meliputi:

1) Keahlian tenaga kerja.

2) Kemampuan sumber daya.

Dua faktor tersebut meyebabkan perusahaan dapat unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya.

                                                            
      4 Sedarmayanti, Op-Cith.2.
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b. Competitive advantege, Menurut Porter Competitive advantege

adalah keunggulan bersaing disebabkan pilihan strategi yang 

dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Jika 

perusahaan ingin meningkatkan perusahaanya dalam persaingan 

yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, 

yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya 

rendah, bukan kedua-duanya. Bedasarkan prinsip ini, Porter 

menyatakan terdapat tiga strategi generik, yaitu:

1) Strategi diferensiasi, cirinya adalah perusahaan mengambil 

keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial 

terhadap suatu produk/jasa yang unggul agar tampak 

berbeda dengan produk lain. Dengan demikian, diharapkan 

calon konsumen mau membeli dengan harga mahal karena 

adanya perbedaan itu.

2) Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh, cirinya adalah 

perusahaan lebih memperhitungkan pesaing dari pada 

pelanggan, dengan cara memfokuskan harga jual produk 

yang murah, sehingga biaya produksi, promosi, riset dapat 

ditekan, bila perlu produk yang dihasilkan hanya sekedar 

meniru produk dari perusahaan lain.

3) Srategi fokus, cirinya adalah perusahaan mengonsentrasikan 

pada pangsa pasar yang kecil untuk menghindar dari 
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pesaing dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya 

menyeluruh/diferensiasi.5

3. Dasar – Dasar Strategi

Pada dasarnya strategi digunakan untuk kepentingan militer, yaitu 

suatu cara, seni, rencana, siasat (trick) yang digunakan untuk 

mengalahkan musuh dan untuk memenangkan perang serta untuk 

mengatasi konflik. Seiring dengan perkembangan zaman pada pola 

pikir manusia, strategi militer sering kali diadopsi dan diterapkan 

dalam lembaga profit dan nonprofit. Banyak terdapat kesamaan antara 

strategi bisnis nonprofit maupun militer, berusaha untuk menggunakan 

kekuatan-kekuatan mereka sendiri dalam menggempur kelemahan 

lawan.6 Selain dari itu juga diadopsi dalam dunia bisnis, dan semua 

konsep dugunakan dalam manajemen strategi.

Manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang 

mengarah pada perkembangan suatu strategi. Strategi yang efektif 

membantu tercapainya sasaran perusahaan. Proses manajemen strategi 

adalah cara dengan jalan mana perencanaan strategi merupakan sarana 

untuk mencapai tujuan akhir. Keputusan ini mencakup definisi dengan 

bisnis, produk, dan pasar yang harus di layani, fungsi yang harus 

dilaksanakan dan kebijakan utama yang diperlukan untuk mengatur 

dalam melaksanakan keputusan ini dengan mencapai sasaran.

                                                            
5Sedarmayanti,  Op-Cit, h.3.

6Imam  Mulyana, menghapus konsep strategi, Artikel diakses pada 15 september 2016 
dari www.id.shvoong.com.
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Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, 

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam 

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

B. Asuransi Menurut pandangan Undang-Undang dan Islam

1. Asuransi Menurut pandangan Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 pasal 1 mengatakan 

bahwa asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian, antara 

dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri 

kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 

memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung 

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di deita oleh 

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau 

hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Merurut pasal 246 kitab Undang-Undang hukum dagang Republik

Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, 

dimana seorng penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung 

dengan menerima premi menggati kerugian yang mungkin akan di 

derita oleh pihak yang ditanggung.7

                                                            
7 Ibid,h.23.
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Setelah memperhatikan beberapa definisi asuransi di atas, baik dari 

segi bahasa ataupun istilah dan penjelasanya, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam suatu perjanjian asuransi minimal terlibat 3 unsur : pihak 

pertama adalah pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang 

premi kepada pihak penanggung sekaligus atau dengan angsuran. 

Kedua pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang 

kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila ada 

unsur ketiga. Ketiga, suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.

2. Asuransi menurut Pandangan Islam

Tujuan asuansi ini sangatlah mulia karena keinginan untuk saling 

tolong-menolong kedalam kebaikan. Namun persoalan yang di 

pertikaikan lebih lanjut oleh para ulama adalah bagaimana instrumen 

yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut, baik itu bentuk 

akad yang melandasinya, sistem pengelolaan dana, bentuk manajemen, 

dan lain sebagainya.

Dari permasalahan isntrumen pendukung inilah, para ulama terpola 

kepada dua kelompok besar. Pertama kelompok yang mengharamkan 

asuransi syari’ah karena beberapa hal, di antaranya:

a. Ibn Abidin dari kalangan mazhab Hanafiah yang berpendapat 

bahwa asuransi haram karena uang setoran peserta (premi) 

tersebut adalah iltizam maa lam yalzam (mewajibkan sesuatu 

yang tidak lazim/wajib). 
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b. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa asuransi haram 

karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut 

misalnya dalam pengelolaan dana asuransi dan 

pengembalian premi yang disertai bunga ketika perjanjian 

habis.

Kelompok kedua ulama yang memperbolehkan perbedaan asuransi 

antara lain dikemukan oleh: Syekh Abdurrahman Isa (guru besar 

Universitas Al-Azhar Kiro), Muhammad Yusup Musa (GURU 

BESAR Universitas kairo), syeikh Abdul Khalaf, dan Muhammad Al-

Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan 

suatu bentuk muammalat yang baru dalam Islam dan memiliki 

manfaat dan nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-

praktik yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjalankanya. Selain 

itu, konsekuensi dalam asuransi syari’ah adalah menjadikan premi 

yang dibayarkan peserta sebagianya dijadikan tabbaru’, 

(hibah/derma).

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat dua

                    

                       

Yang artinya :”...dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
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dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya8

Asuransi Syariah merupakan proteksi yang bukan hanya 

bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat 

bagi orang lain. Karena dalam berasuransi syariah, kita bisa saling 

tolong menolong dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari 

dana tabarru dan sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits.

Pada intinya dalam Islam asuransi haruslah bertujuan pada konsep 

tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan menjadikan semua 

aspek peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu 

sama lain. Dalam menghadapi rezeki, Allah memerintahkan untuk 

saling tolong-menolong yang berbentuk Al-Birru’ Al-taqwa dan 

melarang dalam bentuk Al-Itsmu ala-al-udwan. Konsep dasa inilah 

yang mendasari asuransi Islam serta menjadikan berbeda dengan jenis 

asuransi konvensional.9

3. Karakteristik Asuransi Syari’ah 

Sebagai sebuah asuransi yang digali dari prinsip dan nilai Islam, 

maka asuransi syari’ah memiliki  karakteristik tertentu. Karakteristik ini 

pada giliranya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvesional. 

Di antara karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.

a. Akad yang dilakukan adalah akad Al-Takafuli

                                                            
8 Al-Mizan Publishing House, Al-Qur’an Dan Terjemahanya Edisi Ilmu Pengetahuan, PT Mizan 
Buana Kreativa, Bandung 2011 h .107

      9Ibid, h.26 
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Akad takafuli (konsep perlindungan), adalah merupakan perpaduan 

dari rasa tanggung  jawab dan perusahaan. Konsep syari’ah ini 

dapat dilihat pada akad yang yang mendasari terjadinya proses 

asuransi islam yang membedakanya dengan asuransi konvesional.

Di dalam praktik ekonomi perdagangan (muamalah) secara islam 

(syari’ah), kejelasan tentang akad (perjanjian) adalah menjadi 

prinsip, karena akan menentukan sah tidaknya secara syari’ah.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa “akad dalam islam dibangun atas 

dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan”. 

Sebab pada asalnya harta seorang muslim lain itu tidak halal, 

kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya. Akan 

tetapi hatinya itu tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan 

miliknya itu dengan kerelaan, bukan terpaksa, dengan ketulusan 

bukan karena tertipu atau terkecoh. Karena Islam memberikan 

jaminan kepada umatnya bukan hanya sementara, akan tetapi untuk 

masa depan yang lebih hakiki. Demikian pula dalam asuransi, akad 

antara perusahaan dengan peserta harus jelas, apakah akadnya jual-

beli (tabaduli) atau akadnya tolong-menolong (al-takafuli).

b. Adanya tabungan tabarru (derma).

Dalam asuransi takaful, khususnya asuransi takaful keluarga, sejak 

awal peserta diberitahu bahwa tabungan (premi) yang disetorkan 

akan disisihkan sebagai tabungan tabaru. Tabungan yang disetorkan 
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peserta akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan 

tabungan tabrru (derma).

Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada 

peserta disaat masa kontrak telah abis atau tertimpah musibah atau 

mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru adalah tabungan 

kebaikan yang di infakan peserta untuk membantu peserta lain 

yang tertimpa musibah. Tabungan tabarru ini tidak akan kembali 

lagi kepada peserta yang bersangkutan apabila masa kontrak 

berakhir atau mengunduran diri. Secara syari’ah, adanya tabungan 

tabarru sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta’awun dalam 

asuransi takaful.

c. Merealisasi prinsip bagi hasil.

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa asuransi syari’ah (takaful) 

memiliki karakteristik tersendiri yang membedakanya dengan 

asuransi konvesional. Ketiga karakter atau ciri itu harus tetap 

melekat pada saat mengoprasionalkan asuransi takaful. Sebab bila 

hilang salah satu ciri-ciri tesebut, maka akan menghilangkan 

identitas dari asuransi islam. Akibatnya, asuransi takaful tidak bisa 

lagi bisa dibedakan denga asuransi konvesional yang merupakan 

perwujudan dari sistem ekonomi yang dibangun di atas landasan 

filosofi manusia.10

                                                            
      10Ibid, h.27
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C. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan merupakan kekuatan untuk memajukan perusahaan.

1. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) berasal dari kata “to perform” yang mempunyai 

beberapa pengertian:

a. Melakukan, menjalankan, melaksanakan.

Dalam kinerja kita di perintahkan untuk menjalankan kemampuan 

untuk menghasilkan karya nyata kinerja.

b. Memahami atau menjalankan kewajiban suatu nazar.

Memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai target 

organisasi sesuai dengan kedudukan kerja, sebagai bukti tanggung 

jawab dalam bekerja.

c. Menggambarkan suatu karakter dalam suatau permainan.

Kekreatifan atau ide cemerlang sangat di butuhka dalam organisasi, 

sehingga dapat tercipta nya kerja nyata.

d. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.

Melaksanakan pekerjaan dengan kerja keras dapat mnyempurnakan 

tanggung jawab.

e. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin.

Melalukan kinerja sesuai bidang sebagaimana mestinya untuk 

bergeraknya suatu organisasi.
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Arti kata performance merupakan kata benda (noun) dimana salah 

satu arti adalah “thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). 

Kinerja terjemahan dari performance, berarti:

1.) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan 

pekerjaan yang berdaya guna.

2.) Pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas 

yang diberikan kepadanya.

3.) Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau 

suatu Organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 

tersebut harus dapat ditunjukan buktinya secara konkrit dan 

dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan).11

Sedangkan kinerja dalam pengertian lain adalah bahasa inggris di 

sebut job performance atau acttual performance yang merupakan 

tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau 

kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau 

kemampuan itu sendiri. Kinerja merupakan perwujutan dari 

kemampuan dalam bentuk karya nyata kinerja yang dicapai pegawai 

dalam membangun tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi.12

                                                            
Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT Refika Utama, Bandung, juli 
2007, h.259.

      12 Sutiyo jalil, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, h.272
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Kinerja  adalah performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja 

dan bagaimana proses pekerjaan berlangsung, kinerja dalam arti lebih 

luas adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara 

mengerjakanya.13

2. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dari sebuah siklus 

manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja 

adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama 

suatu organisasi.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, 

bagaimana menyediakan sumber daya yang diperlukan dan kapan 

harus dilakukan sehingga tujuajn dapat dicapai seperti diharaplan. Oleh 

karena itu, sebelum melakukan perencanaan kinerja, terlebih dahulu 

harus ditetapkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi pada 

berbagai tingkatan.14

a. Perencanaan strategis

Perencanaan strategi adalah proses memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang 

memungkinkan organisasi mencapai tujuanya, adapun proses 

                                                            
13Wibowo, Manajemen kinerja, Rajawali pers, Jakarta, h.7

14Ibid, h.39.
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perencanaan strategis pada umumnya mengikuti sepuluh langkah 

berikut meskipun tidak selalu dengan urutan yang sempurna.

1) Mendefinisikan tujuan

Rencana strategis harus dimulai dengan menyatakan tujuan 

yang hendak dicapai suatu organisasi. Tujuan dapat 

menyangkut pasar perusahaan, misalnya usaha untuk 

mendapatkan posisi tertentu dalam pasar produk. Atau tujuan 

berkenaan dengan keinginan mencapai posisi keuangan 

tertentu, misalnya untuk mencapai tingkat keuntungan tertertu. 

Tujuan organisasi juga dapat menyangkut kemasyarakatan, 

misalnya dalam bentuk memberikan manfaat kepada kelompok 

atau lingkungan tertentu.

2) Mendefinisikan lingkup produk atau jasa

Agar rencana strategis menjadi efektif, manajemen perusahaan 

harus mendefinisikan lingkup organisasi mereka, yaitu bisnis 

yang telah beroprasi dan bisnis baru di mana dimaksudkan 

untuk berpartisipasi. Apabila lingkupnya didefinisikan secara 

sempit, perusahaan akan melewatkan peluang. Namun, apabila 

terlalu luas, akan melemahkan efektifitasnya. Memperluas 

lingkup bisnis merupakan kunci keberhasilan rencana strategis 

perusahaan.

3) Menilai Sumber Daya Internal
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Sumber daya internal yang dimiliki perusahaan dapat berupa 

sebagai berikut: Sumber daya fisik, dapat berbentuk bangunan 

atau peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Sumber 

daya teknologi, dapat menunjukan keunggulan yang dimiliki 

perusahaan. Sumber daya manusia, merupakan tenaga kerja 

yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan.

4) Menilai lingkungan eksternal

Lingkungan akan membantu atau menghalangi pertumbuhan 

perusahaan atau keberadaan perusahaan tergantung pada 

beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

a.) Apakah sumber daya yang dimliki tidak mudah ditiru oleh   

lainya?

b.) Apakah sumber daya yang dimiliki tidak akan menyusut 

setiap  saat dengan segera, dan kapan perkiraan terjadinya?

c.) Apakah pesaing tidak mempunyai sumber daya yang lebih 

baik?

5) Menganalisis pengaturan internal

Menyangkut indentifikasi apakah pekerja dibayar dengan cara 

yang memotivasi mereka untuk mengejar tujuan perusahaan. 

Apakah budaya organisasi mendorong orang untuk inovatif 

dan membuat perubahan? Apakah orang dalam organisasi 

saling berkomunikasi dengan jelas dan bekerja sama satu sama 
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lain untuk menyelesaikan tujuanya? Apakah orang dalam 

organisasi memperoleh perlakuan yang adil?

Pengaturan internal harus mampu memberikan motivasi 

kepada pekerja untuk meningkatkan kinerja, sebaliknya 

pengaturan yang bersifat kurang memberikan dukungan 

dikurangi atau dihapuskan.

6) Menilai Keuntungan Kompetitif

Suatu perusahaan dikatakan dikatakan mempunyai competitive 

advan tage terhadap lainya sampai sampai pada suatu tingkat 

bahwa pelanggan merasa bahwa produk atau jasanya lebih 

unggul daripada produk atau jasa perusahaan lainya. 

Keunggulan mungkin di ukur dalam faktor seperti kualitas, 

harga, luas lini produk, keandalan performa, gaya, pelayanan, 

dan citra perusahaan.

7) Mengembangkan Strategi Kompetitif

Strategi kompetitif meupakan alat atau cara dengan mana 

organisasi mencapai tujuanya. Berdasarkan penilaian secara 

hati-hati atas kedudukan perusahaan terhadap faktor-faktor 

sumber daya tersedia dan keuntungan kompetitif, dibuat 

keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan.

8) Mengominikasikan Strategi dengan Stakeholder

Stakeholder dipergunakan untuk menjelaskan individu, atau 

kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap jalanya 
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organisasi. Dengan kata lain mereka merupakan individu yang 

mempunyai tuntutan khusus terhadap perusahaan.

9) Mengimplementasikan Strategi

Setelah suatu strategi telah diformulasikan dan 

dikomunikasikan, maka sampai pada waktunya siap untuk 

diimplementasikan. Ketika hal tersebut terjadi. 

10) Mengevaluasi manfaat

Akhirnya, setelah strategi diimplementasikan, sangat penting 

untuk mempertimbangkan apakah tujuan telah dicapai. Apabila 

demikian, tujuan baru harus dilihat. Apabila tidak, tujuan yang 

berbeda didefinisikan atau strategi berbeda harus diikuti untuk 

mencapai keberhasilan di waktu berikutnya.15 Rencana jangka 

panjang dalam strategi yang telah di buat dan dilakukan harus 

tetap di rancang terus strategi tersebut demi terus terwujudnya 

suatu kesuksesan. Dengan melihat apa yang telah dicapai 

sebelumnya.

b. Tujuan dan sasaran kinerja

1) Tujuan kinerja

Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa 

batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu 

                                                            
15Ibid,h.40.  
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dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah 

aspiasi.16

Sedangkan tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja 

individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya 

pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan 

mampu mewujudkan kinerja yang baik, yang mana tujuan 

mengalir dari atas kebawah sedangkan tanggung jawab bergerak 

dari bawah ke atas.17

2) Sasaran kinerja

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik 

yang menjelskan hasil yang harus di capai, kapan, dan oleh 

siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut di selesaikan. Sifatnya 

dapat dihitung, prestasi yang dapat di amati, dan dapat di ukur. 

Sasaran merupakan harapan.

Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur di 

antaranya:

a) The performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja;

b) The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau 

kinerja yang dilakukan oleh performer;

c) a time element, menunjukan waktu kapan pekerjaan 

dilakukan;

                                                            
16Ibid,h.47.

17Ibid, h.48.
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d) an evaluation metohod, tentang cara penilaian bagaimana 

hasil pekerjaan dapat dicapai; dan

e) the place, menunjukan tempat di mana pekerjaan 

dilakuan.18

3) Kesepkatan Kinerja

Kesepakatan kinerja merupakan kontrak kenerja antara pekerja 

dengan manajer, yang disebut sebagai personal contact. Antara 

manajer dengan pekerja harus sepakat tentang tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai dan menjadi komitmen untuk 

menjalankanya. Kontrak kinerja merupakan dasar penting untuk 

melakukan terhadap kinerja pekerja.

Kontrak kinerja sangan penting untuk memengaruhi hubungan 

selanjutnya antara manajer dengan pekerja. Hasil kesepakatan 

kinerja merupakan komitmen bersama untuk dilakukan dan 

ditindaklanjuti dengan baik oleh manajer maupun pekerja.

Dari segi pekerja, kontak kinerja menunjukan tentang apa yang 

diharapkan manajer dari mereka daan apa yang menjadi 

tanggung jawabnya. Sbaliknya, bagi manajer menjadi jelas 

tentang dukungan apa yang harus diberikan kepada pekerja dan 

menjadi ukuran untuk penilaian prestasi kerja karyawan.19

4) Perencanaan Kinerja

                                                            
18 Ibid, h.48.

19Ibid,h.65.  
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Perencanaan kinerja merupakan bagian terpentingang 

manajemen kinerja. Perencanaan melihat masa depan untuk 

memaksimalkan kinerja yang akan datang bukan yang telah lalu. 

Tujuan proses perencanaan kinerja paling baik diwujudkan 

dalam bentuk manfaat. Sebagai kesimpilan proses perencanaan 

kinerja diharapkan tugas pekerjaan dan sasaran pekerjaan 

sejalan dengan tujuan dan sasaran unit kerja dalam perusahaan. 

Dalam perencanaan kinerja, kita harus meninjau ulang rencana 

bisnis dan menentukan pkerjaan apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana masing masing pekerja terlibat dalam rencana 

tersebut. Setiap pekerja memahami peran masing-masing atas 

kinerja yang direncanakan.20

5) Standar Kinerja

Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan 

dalam proses review kinerja. Standar kinerja menjelaskan apa

yang diharapkan manajer dari pekerjaan sehingga harus 

dipahami pekerja. Standar kinerja merupakan tilak ukur 

terhadap mana kinerja diukur agar efektif. Standar kinerja harus 

dihubungkan dengan hasil yang diinginkan dari setiap 

pekerjaan.

                                                            
20Ibid,h.66.
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3. Bias dalam penilian kinerja

Berbagai ahli mengemukakan  tentang berbagai bias yang terjadi 

dalam penilaian kinerja dinyatakan bahwa beberapa bias yang 

umumnya muncul dalam penilaian kinerja adalah

a. haillo Effect.

Terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai 

yang dinilainya. Oleh karena itu, cenderung akan memperoleh nilai 

positif pada semua aspek penilaian bagi pegawai yang disukainya, 

dan begitu pula sebaliknya

b. lertiency dan severity effect

1) lertiency effect

penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku 

baik terhadap pegawai sehingga mereka cenderung memberi 

nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian.

2) Severity effect

Penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan bahwa 

pegawai itu buruk, sehingga cenderung akan memberikan nilai 

yang buruk terhadap semua aspek penilaian bagi pegawai.

c. Central tendency

Penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga terlalu rendah 

kepada pegawai (berada di tengah-tengah), karena toleransi penilai 

yang terlalu berlebihan tersebut, sehingga cenderung menilai 

pegawai dengan nilai yang rata-rata.
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d. Assimilation and differential effect.

1) Assimilation effect

Penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri 

atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang 

lebih baik dibandingkan pegawai yang tdak memiliki kesamaan 

sifat dan ciri0ciri denganya.

2) Differential effect

Penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat-sifat 

yang tidak sama atau tidak ada pada diinya, tapi sifat-sifat itulah 

yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberikanya 

nilai yang baik dibandingkan yang lainya.

e. First impression error.

Penilai mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan 

kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa ini dalam 

penilaianya hingga waktu yang lama.

f. Reccency effect

Penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yag baru 

mereka saksikan, dan melupakan prilaku yang lalu.21

4. Pengertin dan jenis-jenis karyawan

a.  Pengertian karyawan

Jika diartikan secara sederhana, karyawan dapat diartikan sebagai 

setiap orang yang memberikan jasa kepada perusahaan ataupun 

                                                            
      21 Ibid, h.276
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oganisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang mana dari 

jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji 

dan kompensasi-kompensasi lainya.

Menurut Hasibuan, karyawan adalah setiap orang yang 

menyediakan jasa (baik dalam bentuk tenaga ataupun dalam bentuk 

pikiran) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang 

besaranya telah ditetapkan terlebih dahulu.22

b. Jenis-jenis karyawan

1.) Karyawan tetap

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki 

kontrak ataupun perjanjian dalam jangka waktu yang tidak 

ditetapkan, karyawan tetap biasanya cenderung memiliki hak 

yang jauh besar dibandingkan dengan dengan karyawan tidak 

tetap. selain itu, karyawan tetap juga cenderung lebih aman 

dalam hal kepastian lapangan pekerjaan dibandingkan dengan 

karyawan tidak tetap.

2.) Karyawan tidak tetap

Merupakan karyawan karyawan yang hanya dipekerjakan 

ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja tambahan saja. 

Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan sewaktu-

waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak 

membutuhkan tenaga tambahan lagi. Jika dibandingkan dengan 

                                                            
22 Hasibuan, “pengertian karyawan” (On Line), https://www.google.co.id (1 juni 2016)
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karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak 

yang jauh lebih sedikit dan juga cenderung sedikit tidak aman 

dalam hal kepastian lapangan pekerjaan.23

5. Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja adalah hasil dari kemampuan yang di miliki seseorang, 

sedangkan karyawan merupakan orang yang menjalankannya, orang 

yang menyediakan jasa.

Kinerja karyawan merupakan kekuatan untuk memajukan 

perusahaan. Kinerja merupakan perwujutan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata kinerja yang dicapai pegawai dalam membangun 

tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Karyawan adalah 

setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk tenaga 

ataupun dalam bentuk pikiran) dan mendapatkan balas jasa ataupun 

kompensasi yang besaranya telah ditetapkan terlebih dahulu.

                                                            
23pengertian karyawan”(On Line), tersedia di: https://www.google.co.id, pengertian 

pegawai dan karyawan (1 juni 2016)



BAB III

GAMBARAN UMUM ASURANSI BUMIPUTERA SYARI’AH

A. BUMIPUTERA SYARIAH

1. Sejarah Asuransi Bumiputera secara umum

Asuransi Bumiputera adalah perusahaan asuransi dari Indonesia 

yang sudah ada sejak tahun 1912, awalnya diprakarsai oleh seorang 

guru bernama M. Ng. Dwidjosewojo, beliau menjabat sebagai 

Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda atau sering disebut 

sebagai PGHB dan merupakan Sekretaris I Budi Utomo.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Bumiputera atau Bumiputra

merupakan kata bahasa Melayu, berasal dari kata bahasa 

Sansekerta Bhumiputra yang dapat diterjemahkan sebagai "putra bumi" 

atau "anak tanah".

Menurut fatwa MUI asuransi syari’ah adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong diantar sejumlah orang atau pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang 

sesuai dengan syari’ah.

Asuransi dilihat dari segi bahasa berarti suatu persetujuan pihak, 

yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk meneima 

sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan 

diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang 

belum jelas akan terjadi. Sedangkan dalam pandangan lain 



46

mendefiisikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan 

kerugian kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti 

atau subtitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.1

AJB Bumiputera merupakan perusahaan Asuransi Jiwa Nasional 

pertama dan tertua di indonesia. Dilahirkan empat tahun setelah 

berdiinya Boedi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan 

sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Didirikan di kota Magelang, 

Jawa Tengah pada tanggal 12 februari 1912, dengan nama Onderlinge 

Levenserzekering Maatshappij persatuan Goeroe Hindia Belanda atau 

O.L.Mij, PGHB.

Mas Ngabehi Dwidjo Sejewo, seorang guru sekolah dari 

Yogyakarta yang menjadi seketaris pertama pengurus besar Boedi 

Oetomo mempelopori berdirinya organisasi yang kemudian menjadi 

AJB Bumiputera 1912 ini. Pendiri lainya yaitu M.K.H Soebroto dan 

M.Adimidjojo masing-masing menjabat sebagai direktur dan 

Bendahara pada awalnya berdiri perusahaan. R. Soepadmo dan M. 

Darno Widjojo, keduanya sebagai guru sekolah rakyat segera 

bergabung dan bersama ketiga pendiri lainya merupakan pemegang 

polis yang pertama. Bumiputera memulai usahanya tanpa dukungan 

modal siapapun. Pembayaran pemi pertama oleh kelima tokoh tersebut 

merupakan modal awal dari perusahaan ini. Dan pada awal beroperasi 

diberlakuan peraturan bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada 

                                                            
      1 Ahmad Rodoni, Asuransi dan pegadaian syari’ah,  Mitra Wacana Media, jakarta, h.21
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ahli waris dari pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya 

berjalan selama tiga tahun penuh. Demikian awal perusahaan 

mengandalkan pembayara premi sebagai modal kerja. Disamping itu, 

para pengurus pada waktu itu tidak mengharapkan honorarium, 

sehingga mereka bekerja dengan sukarela.

Pada mulanya perusahaan hanya melayani para Guru Sekolah 

Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut memperluas pasarnya 

dan mengganti nama menjadi O. L. Mij. Boemi Poetra, yang sekarang 

dikenal sebagai Asuransi jiwa besama Bumiputera 1912 atau disingkat 

AJB Bumiputera 1912. 

Dari Magelang, Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada 

tahun 1921 dan tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta 

hingga saat ini Jakarta merupakan pangkalan pertama dan kantor pusat 

perusahaan. Dari Wisma Bumiputera yang berlantai 21 di jalan Jendral 

Sudirman- Jakarta, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan 

diseluruh tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan mitra 

usaha di negara lain seperti Jepang, Switzerland, Malaysia, Singapura, 

Philipina dan Belanda. Sekitar 3055 karyawan dan 21.958 agen tersebut 

di 615 kantor yang secara strategis terdapat di seluruh tanah air yang 

melayani 8 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 

1912 di Masyarakat umum.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa 

mengembangkan usaha dasar prinsip gotongroyong melalui 
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pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. 

Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, 

mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat 

Bumiputera 1912 yang terbentuk usaha bersama (Mutual) unik dan 

berbeda dengan asuransi jiwa lainya di Indonesia yang pada umumnya 

berbentuk perseroan terbatas.

Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912, tetap 

mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan 

lingkungan dengn menciptakan produk dan layanan yang memberikan 

manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap 

menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan 

Perusahaan yang berhasil baik secra ekonomi maupun sosial.2

2. Sejarah Asuransi Bumiputera menuju Asuransi Bumiputera 

Syari’ah

Priode demi priode AJB Bumiputera berkembang dengan pesatnya, 

dan mulai melebarkan sayap dengan mendirikan Unit Syari’ah AJB 

Bumiputera 1912 secara resmi berbentuk sejak dikeluarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 

November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syari’ah 

dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/SDN-MUI/X/2001, 17 

Oktober 2001 demi menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip 

                                                            
2 Dokumentasi, Solihin, Produksi, 14 Oktober 2016
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Syari’ah. Maka berdasarkan keputusan Dieksi No. SK. 14/DIR/2002, 

tanggal 11 November 2002 dan dibentuk Devisi Asuransi Syar’ah dan 

Kantor Cabang Asuransi Syari’ah Jakarta.3

Pada awal pembentukanya Divisi atau Cabang Asuransi Syari’ah 

mempunyai sarana dan prasarana SDM, perkantoran dan sistem yang 

sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syari’ah telah 

memulai opersinya, ditandai dengan dilimpahkanya pengelolaan 

Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Asuransi Kumpulan, 

dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi perorangan Syari’ah 

Mitra Mabrur dan Mitra Iqra Pada pertengahan April 2003 dan Mitra 

Sakinah awal tahun 2004.

Kemudian barulah pada tahun 2006 Asuransi Bumiputera Syari’ah 

megembangkan sayapnya dengan membuka cabang di Lampung, 

tepatnya di Palapa Bandar Lampung yang sudah berjalan 10 tahun.4

3. Struktur Organisasi Bumiputera Syariah cabang Bandar 
Lampung

Dalam suatu organisasi apa pun untuk mencapai tujuanya 

dibutuhkan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat struktur organisasi yang tersusun secara baik dan rapi. 

Struktur organisasi yang baik memungkinkan suatu karyawan dalam 

organisasi apapun mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

                                                            
3 Dokumentasi H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 14 oktober 2016

4 Dokumentasi H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 14 oktober 2016
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baik pula, sehingga diharapkan tidak ada pelimpahan tanggung jawab 

dan wewenang kepada karyawan lainya. 5

Struktur organisasi baik kecil maupun besar, mempunyai peran 

sangat penting didalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan 

adanya struktur organisasi berarti telah terdapat bagian pembagian 

tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Pimpinan 

perusahaan beserta karyawannya bertanggung jawab penuh kepada 

pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada 

mereka untuk menjalakan gerak perusahaan. Struktur organisasi 

Asuransi Bumiputera Syariah: lampiran.

4. Visi Misi Asuransi Bumiputera Syari’ah

a. Visi 

Dengan berpedoman dengan falsafah perusahaan profesionalisme, 

Idealisme dan Mutualisme, maka Visi AJB Bumiputera Syari’ah 

adalah : “AJB Bumiputera syariah menjadi perusahaan asuransi 

jiwa nasional yang kuat, modern, dan menguntungkan yang di 

dukung oleh Sumber Daya Manusia profesional yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai syari’at Islam , idealisme serta mutualisme.

b. Misi 

1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa 

berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan 

                                                            
5 Apri, SPV, 24 April 2017
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nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia.

2) Menyelanggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk 

menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan 

produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kpada pemegang 

polis.

Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif 

untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan 

efesien.

5. Produk-produk Asuransi Bumiputera Syari’ah

a Mitra Iqra’ Plus

Mitra Iqra Plus adalah produk yan dirancang khusus untuk menjadi 

mitra belajar bagi anak-anak para nasabah yang mengikuti produk 

Iqra Plus ini. Melalui program Iqra, anak-anak para nasabah tidak 

saja menerima dana pendidikan secara teratur sesuai dengan 

jenjang pendidikanya. Melainkan nasabah yang mengikuti produk 

Iqra Plus ini akan mendapatkan kesempatan memperoleh hasil 

investasi dan pengembangan dana kontribusi yang nasabah 

bayarkan melalui sistem bagi hasil (Mudharabah). Karena 

menuntut ilmu setinggi-tingginya dan memiliki masa depan yang 

cemerlang adalah impian seluruh orang tua bagi anak-anaknya.

b Mitra Mabrur Plus
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Mitra Mabrur Plus adalah produk yang akan membantu impian 

para nasabah yang mempunyai keinginan dan impian untuk 

melangkahkah kaki ke tanah suci Makah Al Mukaromah, 

kemudian produk Mitra Mabrur Plus juga tidak hanya membantu 

para nasabah untuk menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, 

tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (Mudharabah) dan 

asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi para nasabah 

untuk melaksanakan ibadah haji dengan tenang tanpa 

mencemaskan para keluarga di rumah, dan semuanya tentu sesuai 

dengan syari’ah.

c Mitra Amanah

Mitra amanah adalah sebuah solusi perencanaan yang bijak dan 

tepat untuk membantu para nasabahnya dalam menjaga dan 

menunaikan amanah. Program ini pula adalah program Asuransi 

Jiwa Syariah yang memberikan manfaat seperti perlindungan jiwa 

dan manfaat hasil investasi yang kompetitif. Selain itu ada pula 

beberapa manfaat tambahan yaitu santunan meninggal dunia akibat 

kecelakaan, penggantian biaya rawat inap rumah sakit.

d Mitra Bp-Link Syari’ah

Merupakan produk Asuransi Bumiputera Syari’ah yang yang 

berbasis investasi syaria’ah dengan pengembangan dana investasi 

yang maksimal, fleksibel dan di kelola oleh manajer investasi 

profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai 
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kebutuhan para nasabah. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, 

pengobatan 53 penyakit kritis sampai jaminan apabila nasabah 

tidak produktif ataupun sudah tidak bisa berpenghasilan. Produk 

ini juga memiliki beberapa pilihan jenis investasi diantaranya 

adalah

1) Bp-Link Dana Prestasi Syari’ah IDR

Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pengembalian 

investasi yang stabil dan meningkat dalam jangka panjang 

dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi 

yang sesuai dengan syari’ah. Dengan alokasi investasi 40-

100% pada Efek Sukuk dan sebesar 0%-60 pada Efek Pasar 

Syari’ah.

2) Bp-Link Dana Terpadu Syari’ah IDR

Investasi ini bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai 

investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan 

yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti 

syari’ah Islam. Dengan Alokasi investasi 25% - 75% dalam 

Efek Ekuitas dan 25% - 75% dalam Efek Sukuk dan Instrumen 

pasar uang dengan mengikuti syariat Islam.

3) Bp-Link Dana Ekuitas Syari’ah IDR

Investasi ini bertujuan untuk memberikan pertumbuhan yang 

maksimal dalam jangka panjang kepada pemegang Unit 
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penyertaan melalui mayoritas investasi pada Efek bersifat 

Ekuitas yang masuk dalam daftar Efek Syari’ah.

4) Bp-Link Dana Likuid Syari’ah IDR

Investasi ini bertujuan untuk menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal melalui investasi pada instrumen 

syariah pasar uang dan atau Efek Syariah pendapatan tetap 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 

korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya 

kurang dari satu tahun.

Produk-produk ini di tawarkan oleh para agen kepada nasabah, 

kemudian produk yang diinginkan oleh nasabah tersebut di 

serahkan kepada SPV salah satu SPV adalah Apri, kemudian data-

data tersebut di kerjakan oleh Solihin di bagian produksi, kemudian 

ke kasir yaitu Rahmawati, tetapi sekarang sistem yang di pakai 

adalah kasir tidak lagi menerima langsung pembayaran yang di 

lakukan oleh nasabah tetapi sistem cashlash atau pembayaran 

langsung ke bank.6

                                                            
6 Maulina Marta, SE, KUAK, 14 ortober 2016
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B. Alur teori strategi Asuransi Bumiputera Syariah

1. Pendekatan

Asuransi Bumiputera Syariah sebelum menerapkan strategi, yang 

harus digunakan adalah melakukan pendekatan antara atasan terhadap 

karyawan agar mengetahui strategi apa yang pantas di terapkan pada 

karyawannya.

2. Strategi

Setelah atasan melakukan pendekatan dan mengetahui bagaimana 

pola atau karakter karyawan tersebut maka barulah perusahaan dapat 

menetapkan strategi apa yg harus dipakai untuk memajukan karyawan 

dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Metode 

Setelah melakukan pendekatan dan menemukan strategi apa yang 

tepat, maka selanjutnya adalah mencari metode apa yang tepat untuk 

menerapkan strategi tersebut kepada para karyawan, agar para 

karyawan tidak merasa terpaksa atau tidak nyaman dalam melakukan 

kinerja yang dilakukannya.

4. Teknik

Setelah menemukan metode apa yang harus dipakai agar karyawan 

tidak merasa terpaksa dan tidak nyaman dalam hal perusahaan 

menerapkan metode kepada karyawan, langkah selanjutnya adalah 
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teknik bagaimana metode itu dapat berjalan sesuai keinginan 

perusahaan.

5. Taktik

Setelah melakukan ke empat di atas yaitu, pendekatan, strategi, 

metode dan teknik menjalankan metodenya barulah memikirkan teknik 

menggerakan atau menjalankan strategi tersebut agar karyawan mau 

mengikuti metode yang difikirkan oleh perusahaan. Yang keseluruhan 

alur teori strategi saling berkesinambungan.

C. Strategi Asuransi Bumiputera Syariah dalam Meningkatkan Kualitas 

Kinerja Karyawan

Asuransi Bumiputera Syariah adalah sebuah lembaga keuangan Islam 

yang bergerak di bidang jasa yaitu dimana mitra atau nasabah Asuransi 

yang telah memiliki polis akan mentranfer resiko yang akan dia hadapi 

dikemudian hari kepada pihak asuransi sebagai penanggung dengan si 

tertanggung membayar sejumlah premi dan tentunya akad sesuai syariat 

Islam, yang tentunnya bila Asuransi Syariah tersebut ingin maju harus di 

dukung dengan strategi-strategi dalam memajukan karyawan dengan cara 

apapun kemudian di dalam penerapannya pun harus dengan sebuah 

stategi-strategi yang baik pula agar lembaga tesebut menjadi maju dan 

berjalan sesuai tujuan dan mencapai tujuan tersebut secara efektif dan 

efesien.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa yang baik 

maka Asuransi Bumiputera Syariah juga harus memiliki setidaknya sedikit 



57

seperti apa yang diterangkan di atas tentang hal strategi dalam 

meningkatkan kualitas kinerja karyawan agar pelayanan terhadap nasabah 

dan kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan menjadi lebih baik dan 

dapat memajukan perusahaan.

Kemudian bila kita lihat dari berbagai teori tentang strategi maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi itu sebuah rencana jangka panjang yang 

dilakukan atau yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, baik itu lembaga 

keuangan ataupun lembaga-lembaga lainya, dan untuk mencapai rencana 

tersebut maka strategi tersebut biasanya di ikuti dengan tindakan dan 

konsep strategi.

Jadi, strategi yang diterapkan Asuransi Bumiputera Syariah adalah 

sebagai berikut:

a Didalam meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan mental dan 

pengetahuan yang diberikan perusahaan diantaranya adalah sebagai 

berikut:

1) Memberikan program pelatihan dan pengembangan karyawan/agen 

berupa pelatihan mental dan pengetahuan sesuai dengan perusahaan.

2) Dengan melakukan pembinaan karyawan. Hal ini untuk memotivasi 

para karyawan/agen untuk terus bekerja keras didalam pekerjaanya. 

Yang nantinya hasil kerjanya akan dinilai oleh kepala cabang, kepala 

bagian, dan kepala unit operasional. Kemudian juga untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk bersaing dengan 
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perusahaan asuransi lain didalam memberikan kinerja yang baik 

kepada pelanggan.

b Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan dan agen 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 

ada di Asuransi Bumiputera Syariah. Berupa :

1.)Pelatihan cara berkomunikasi yang efektif dan benar ketika 

berhadapan langsung dengan nasabah/pelanggan.

2.)Pelatihan mengenai karyawan/agen yang baik dan benar, seperti tes 

sopan santun, cara berhadapan dengan pelanggan dan memberikan 

motivasi untuk semangat bekerja.

3.)Pelatihan mengenai etika dan sopan santun ketika berada disituasi 

perusahaan.

c Pelatihan berkelanjutan kepada karyawan dengan pelatihan-pelatihan 

sebelumnya agar karyawan mendapatkan pelatihan yang makasimal dan 

berkualitas sehingga dapat menjadi karyawan yang berintegritas.

d Penilaian Kinerja Karyawan. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh 

mana sumber daya manusia di Asuransi Bumiputera Syariah dalam 

bekerja dan memberikan kinerja yang maksimal kepada para nasabah. 

Penilaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1) Ketepatan waktu

2) Semangat kerja yang tinggi, dan

3) Hasil kerja yang dicapai
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e Melakukan proses penilaian kinerja melalui pendidikan dan penilaian 

dengan pihak penguji dari luar perusahaan, dengan cara melalui 

pendidikan mengenai pengetahuan karyawan dibidangnya masing-

masing.

f Dilakukanya pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan 

guna menumbuhkan semangat kerja dan juga memotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih baik dalam memberikan kinerja yang maksimal.

g Memberikan promosi dan kenaikan jabatan kepada karyawan yang 

berprestasi didalam menyelesaikan tugasnya.

h Memberikan pengetahuan tentang perusahaan, sikap dan prilaku kepada 

nasabah, dan skil para karyawan. 

1) pengetahuan: setiap karyawan harus mempunyai pengetahuan yang 

luas tentang perusahaan baik tentang sejarah maupun produk yang 

ada di perusahaan, untuk memberikan citra yang baik bagi 

perusahaan serta memberikan kesan positif kepada para pelanggan 

terhadap perusahaan.

2) Sikap dan prilaku: karyawan harus bisa memberikan sikap dan 

prilaku yang baik didalam berhubungan langsungdengan nasabah. 

Karena sikap dan prilaku bisa meberikan kesan yang positif dan juga 

negatif bagi nasabah yang berdampak pada loyalitas kepada 

perusahaan.
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3) Skill (keterampilan): hal ini sangat penting bagi para karyawan 

didalam melakukan tugasnya pelu ada keterampilan khusus untuk 

disetiap bagian yang sedang dikerjakan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Asuransi 

Bumiputera Syariah telah menggunakan atau mengimplementasikan arti 

strategi yaitu rencana jangka panjang, yaitu meinginkan setiap karyawan 

mempunyai skil dan memiliki tanggung jawab disetiap pekerjaan masing-

masing agar menjadikan SDM yang baik pula serta bisa melayani nasabah 

dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu sebagaimana diterangkan di atas yaitu Asuransi Bumiputera 

Syariah dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta memberikan 

motivasi agar maksimal dalam melaksanakan tugasnya, serta 

menumbuhkan kinerja yang baik didalam meningkatkan nasabah dan juga 

menjaga kesetiaan dari pelanggan Asuransi Bumipuera Syariah dan 

menerapkan  konsep strategi Distinctive competence, yaitu tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik 

dibandingkan dengan pesaingnya dalam organisasi yang meliputi keahlian 

tenaga kerja, kemampuan sumber daya, kemampuan sumber daya yang 

menyebabkan dua faktor tersebut meyebabkan perusahaan dapat unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya.
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BAB IV

STRATEGI ASURANSI BUMIPUTERA SYARIAH DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN

A. Strategi Asuransi Bumiputera Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas 

Kinerja Karyawan

Asuransi Bumiputera Syariah mempunyai banyak produk asuransi 

yang berbasis syariah menjadi sorotan masyarakat atas pencapaian yang 

telah dilakukan perusahaan. Namun semakin berkembangnya zaman, 

perusahaan asuransi yang semakin meningkat membuat persaingan yang 

semakin ketat dalam bisnis asuransi, perusahaan harus bekerja keras dalam 

menghadapi persaingan yang ada, dan salah satu usaha asuransi 

Bumiputera syariah dalam menghadapi persaingan antara perusahaan 

asuransi lain adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk 

memberikan kinerja yang berkualitas kepada perusahaan. Yang berdampak 

pada peningkatan kepuasaan pelanggan.

Sumber daya yang ada diperusahaan harus diperhatikan untuk dapat 

memberikan hasil kerja yang baik dan berkualitas, agar sumber daya yang 

ada di perusahaan asuransi syariah dapat bersaing dengan perusahaan 

asuransi yang ada.

Asuransi Bumiputera Syariah menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Didalam meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan mental dan 

pengetahuan yang diberikan perusahaan diantaranya adalah sebagai 

berikut:
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a Memberikan program pelatihan dan pengembangan karyawan/agen 

berupa pelatihan mental dan pengetahuan sesuai dengan perusahaan.

Yang nantinya berguna bagi karyawan untuk manghadapi nasabah 

yang bermacam-macam karakter atau sifat, serta agar memiliki 

pengetahuan yang sesuai job desription pegawai, agar dapat

menjelaskan kepada nasabah dan meyakinkan nasabah agar mau 

menggunakan yang mereka tawarkan.

b Dengan melakukan pembinaan karyawan. Hal ini untuk memotivasi 

para karyawan/agen untuk terus bekerja keras didalam pekerjaanya. 

Yang nantinya hasil kerjanya akan dinilai oleh kepala cabang, kepala 

bagian, dan kepala unit operasional. Kemudian juga untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk bersaing dengan 

perusahaan asuransi lain didalam memberikan kinerja yang baik 

kepada pelanggan.

2. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan dan agen 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 

ada di Asuransi Bumiputera Syariah. Berupa :

a Pelatihan cara berkomunikasi yang efektif dan benar ketika 

berhadapan langsung dengan nasabah/pelanggan.

b Pelatihan mengenai karyawan/agen yang baik dan benar, seperti tes 

sopan santun, cara berhadapan dengan pelanggan dan memberikan 

motivasi untuk semangat bekerja.
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c Pelatihan mengenai etika dan sopan santun ketika berada disituasi 

perusahaan.

3. Pelatihan berkelanjutan kepada karyawan dengan pelatihan-pelatihan 

sebelumnya agar karyawan mendapatkan pelatihan yang makasimal dan 

berkualitas sehingga dapat menjadi karyawan yang berintegritas.

Upaya di atas adalah salah satu dari penerapan perusahaan dalam 

ilmu manajemen yaitu perencanaan dan penggerakan (planning dan

actuating) 

4. Penilaian Kinerja Karyawan. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh 

mana sumber daya manusia di Asuransi Bumiputera Syariah dalam 

bekerja dan memberikan kinerja yang maksimal kepada para nasabah. 

Penilaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

a Ketepatan waktu

Artinya setelah karyawan mendapatkan pelatihan sebagaimana di 

atas, maka yang harus pertama kali berbah adalah ketepatan waktu 

misalnya masuk kerja tidak telat dan lain-lain serta dapat 

menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.

b Semangat kerja yang tinggi

Setelah mendapatkan pelatihan sebagaimana di atas, maka karyawan 

dapat lebih memahami tentang apa pekerjaan mereka sehingga 

mereka lebih bersemangat bekerja karena tidak bingung apa yang 

harus menjadi tanggung jawab mereka.

c Hasil kerja yang dicapai
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Setelah mendapatkan pelatihan sebagaimana di atas, para karyawan 

tentunya dapat menghargai ketepatan waktu dalam bekerja dan 

memiliki semangat kerja yang tinggi , maka secara tidak langsung 

jika semua itu dapat di terapkan oleh para karyawan tentu akan 

mendapakatkan hasil kerja yang maksimal dan memuaskan bagi 

perusahaan dan nasabah pada umumnya. Jadi jikalau ketiga indikasi 

di atas telah melekat pada karyawan maka pelatihan karyawan 

terhadap peningkatan kinerjanya berhasil.

5. Melakukan proses penilaian kinerja melalui pendidikan dan penilaian 

dengan pihak penguji dari luar perusahaan, dengan cara melalui 

pendidikan mengenai pengetahuan karyawan dibidangnya masing-

masing.

6. Dilakukanya pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan 

guna menumbuhkan semangat kerja dan juga memotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih baik dalam memberikan kinerja yang maksimal.

7. Memberikan promosi dan kenaikan jabatan kepada karyawan yang 

berprestasi didalam menyelesaikan tugasnya.

Upaya di atas adalah salah satu dari penerapan perusahaan dalam ilmu 

manajemen yaitu pengontrolan dan penghargaan (controlling dan

reward)

8. Memberikan pengetahuan tentang perusahaan, sikap dan prilaku kepada 

nasabah, dan skil para karyawan. 
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a pengetahuan: setiap karyawan harus mempunyai pengetahuan yang 

luas tentang perusahaan baik tentang sejarah maupun produk yang 

ada di perusahaan, untuk memberikan citra yang baik bagi 

perusahaan serta memberikan kesan positif kepada para pelanggan 

terhadap perusahaan.

b Sikap dan prilaku: karyawan harus bisa memberikan sikap dan 

prilaku yang baik didalam berhubungan langsungdengan nasabah. 

Karena sikap dan prilaku bisa meberikan kesan yang positif dan juga 

negatif bagi nasabah yang berdampak pada loyalitas kepada

perusahaan.

c Skill (keterampilan): hal ini sangat penting bagi para karyawan 

didalam melakukan tugasnya pelu ada keterampilan khusus untuk 

disetiap bagian yang sedang dikerjakan.

Di lakukan pelatihan pengetahuan dan pendidikan kepada karyawan 

baru yang akan terjun dibidang yang telah ditentukan, di lakukan 

pelatihan pengetahuan dan pendidikan sesuai kedudukannya. Selain 

itu juga karyawan lama pun di beri pelatihan pengetahuan dan 

pendidkan yang biasanya dilakukan jika ada seminar-seminar tata 

cara kerja baru atau produk baru, ada juga seminar semangat kerja 

dikhususkan untuk agen-agen yang di datangi orang-orang penting 

yang menginspirasi dan memotivasi dari Bumiputera pusat. Ada juga 
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pelatihan pendidikan untuk para kasir Bumiputera yang terpilih di 

seluruh Indonesia yang di lakukan di Jakarta.1

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Asuransi 

Bumiputera Syariah telah menggunakan atau mengimplementaskan

arti strategi yaitu rencana jangka panjang, yaitu menginginkan setiap 

karyawan mempunyai skil dan memiliki tanggung jawab disetiap 

pekerjaan masing-masing agar menjadikan SDM yang baik pula 

serta bisa melayani nasabah dengan diikuti tindakan-tindakan yang 

ditunjukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebagaimana 

diterangkan di atas yaitu Asuransi Bumiputera Syariah dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan serta memberikan motivasi agar 

maksimal dalam melaksanakan tugasnya, serta menumbuhkan 

kinerja yang baik didalam meningkatkan nasabah dan juga menjaga 

kesetiaan dari pelanggan Asuransi Bumipuera Syariah dan

menerapkan konsep strategi Distinctive competence, yaitu tindakan 

yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan 

lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya dalam organisasi yang 

meliputi keahlian tenaga kerja, kemampuan sumber daya, 

kemampuan sumberdaya yang menyebabkan dua faktor tersebut 

meyebabkan perusahaan dapat unggul dibandingkan dengan 

pesaingnya, serta menerapkan fungsi manajemen yaitu POAC 

planing, organizing, actuating, controlling ditambah dengan reward 

                                                            
1 H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 24 oktober 2016
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yaitu penghargaan kepada karyawan yang loyal dan berkontribusi 

terhadap kemajuan perusahaan setelah diadakanya pelatihan.

B. Langkah-langkah Asuransi Bumiputera Syari’ah dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan

Langkah-langkah atau strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

biasanya dilakukan dalam lembaga atau organisasi. Dari berbagai teori 

tentang strategi maka dapat disimpulkan bahwa strategi itu sebuah rencana 

jangka panjang yang dilakukan atau yang dimiliki oleh lembaga-lembaga, 

baik itu lembaga keuangan ataupun lembaga-lembaga lainya, dan untuk 

mencapai rencana tersebut maka strategi tersebut biasanya di ikuti dengan 

tindakan.2

Asuransi Bumiputera Syariah menerapkan strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan mental dan 

pengetahuan.

b. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

c. Pelatihan berkelanjutan kepada karyawan dengan pelatihan-

pelatihan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

d. Penilaian Kinerja Karyawan.

e. Melakukan proses penilaian kinerja melalui pendidikan dan 

penilaian dengan pihak penguji dari luar perusahaan, dengan cara 

                                                            
2 Sedarmayanti, manajemen strategi  Bandung: Refika Aditama, 2014,  h.2.
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melalui pendidikan mengenai pengetahuan karyawan dibidangnya 

masing-masing.

f. Dilakukanya pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada 

karyawan

g. Memberikan promosi dan kenaikan jabatan.

Memberikan pengetahuan tentang perusahaan, sikap dan prilaku 

kepada nasabah, dan skil para karyawan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Bumiputera Syariah 

Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan

1. Faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan

Faktor pendukung strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

pada Asuransi Bumiputera Syariah,3 antara lain:

a. Asuransi yang berlabelkan syari’ah

Artinya Asuransi yang Berlabelkan Syariah mudah untuk dilirik 

oleh calon nasabah yang ingin mengikuti beberapa prodak di 

dalamnya khususnya lagi yang beragama islam, karena dewasa ini 

masyarakat lebih percaya kepada lembaga-lembaga keuangan baik 

bank maupun non bank yang berlabelkan syariah.

Meskipun pada kenyataanya Asuransi memang kurang diminati 

oleh masyarakat, namun seiring berjalanya waktupun Asuransi 

terlebih lagi asuransi yang berlabelkan Syariah dan lembaga 

                                                            
3  H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 24 oktober 2016.
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keuangan lainya mulai digandrungi dikarenakan secara tidak 

labgsung memberikan kenyamanan kepada nasabah yang 

menggunakan atau masuk kepada perusahaan tersebut sebagai 

pengguna jasa dengan berusaha mengikuti syariat islam.

b. Karyawan yang mempunyai rasa ingin belajar yang tinggi

Walaupun karyawan yang masuk dan bekerja pada Asuransi Bumi 

Putera Syariah telah memiliki kelebihan dibidangnya masing-

masing yang memang diperlukan , akan tetapi mereka tidak segan 

segan untuk mengikuti pelatihan yang di adakan di kantor bila 

memeng tujuanya adalah untuk memajukan perusahaan dan kinerja 

yang ebih baik lagi tentunya.

Dalam Asuransi Bumiputera Syariah setelah diadakan traning 

dalam setiap karyawan yang pertamakali masuk guna menambah 

kecakapan dalam bekerja maka asuransi Bumiputera Syariah pula 

tidak berhenti disitu, melainkan akan mengadakan pelatihan 

berkelanjutan demi menumbuhkan kinerja yang baik.

c. Jarak antara atasan dengan bawahan yang tidak terlalu kaku

Kepemimpinan yang dijalankan pada Asuransi ini adalah 

demokrasi tetapi tidak mengenyampingkan kepeimpinan yang 

bersifat otoriter, dalam artian pemimpin pintar dalam 

menempatkan situasi dimana harus bersikap.

Pada dasarnya jika kita terlalu kaku dalam menjadi pemimpin dan 

terlalu otoriter maka yang akan terjadi adalah kesenggangan antara 
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pemimpin dan karyawan, dan sebaliknya jika kita terlalu 

demokratis maka seorang pemimpin akan tidak dihargai oleh 

bawahan. Dengan demikian jalan tengah yang baik dan diterapkan 

oleh pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah adalah dengan berdiri 

ditengah tengah sesuai dengan keadaan, ada kalanya tegas dan ada

kalanya berbaur dengan bawahan.

d. Tempat yang strategis

Asuransi Bumiputera Syariah terletak di pinggir jalan dan 

dipertengahan kota Bandar Lampung yang memudahkan untuk 

dijangkau oleh calon nasabah.

Dalam pemasaran ada sistem marketing mix di antaranya ada place 

atau tempat, akan terjadi kurangnya pemasaran andaikan produk 

sudah baik, harga sudah baik promosi sudah baik akan tetapi 

tempatnya di plosok desa yang kurang akan tranportasi dan 

akomodasi.

e. Pengelolaan dana peserta secara Islami dengan menghindarkan 

Bunga, Judi dan ketidak jelasan.

Menjauhkan dari yang diharamkan oleh agama dalam 

bermuamalah adalah kewajiban untuk kita semua dalam 

menjauhinya dengan mencari jalan lain untuk mencari kepada yang 

lebih atau sesuai syaiat islam, begitu pula dengan Asuransi Syariah 

ini yang mana akad dan lain sebagainya sesuai syariat Islam yang 



71

membuat para nasabah terhindar dari perbuatan bunga, judi dan 

ketidak jelasan.

Pada dasarnya setiap yang kita lakukan di dunia baik itu dalam 

kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya adalah untuk 

bertujuan ke akhirat, maka dengan itu bermuamalah secara syariat 

islam akan membawakan keberkahan dalam harta kita yang 

mengakibatkan kita beruntung di dunia dan akhirat.

f. Adanya dana tabarru yang dipergunakan untuk mengantisipasi bila 

terjadi sesuatu kepada salah satu peserta asuransi.

Perbedaan antara Asuransi Syariah dan konvesional salah satunya 

adalah dana tabarru yang digunakan untuk membantu para mitra 

yang terkena musibah yang tidak diinginkan.

2. Faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan

Setiap perusahaan tidak selalu ada diatas kejayaanya tetapi juga 

akan mendapatkan masa dimana perusahaan itu mendapatkan masalah, 

baik itu dari segi internal ataupun eksternalnya. Disini akan dijelaskan 

hambatan Asuransi Bumiputera syariah dalam meningkatkan kualitas 

kinerja karyawan,4 di antaranya adalah:

a. Faktor kompensasi yang masih kalah dengan perusahaan lain.

Kompensasi karyawan tidak tetap atau agen memang tidak sesuai 

dengan kompensasi yang karyawan dapatkan diperusahaan luar, 

                                                            
4 H. Aris Munandar, SE,kepala cabang, 24 oktober 2016.
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dan itulah yang mnyebabkan para pencari kerja untuk menjadi 

agen di sebuah perusahaan Asuransi Syariah pada khususnya.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah.

Masyarakat yang awam mungkin memandang Asuransi semua itu 

sama baik Asuransi syariah ataupun konvesiaonal dan semua itu 

penyebabnya adalah pengetahuan yang kurang tentang asuransi, 

dan menyebabkan kurangnya peminat.

c. Masih kalahnya tingkat kepopuleran dengan perusahaan lain.

Asuransi yang dinilai masih awam di masyarakat umum terlebih 

Asuransi Syariah memeang terkadang menjadi penghambat 

kemajuan perusahaan Asuransi Syari’ah termasuk Asuransi 

Bumiputera Syariah yang dampaknya berkurangnya nasabah dan 

kepopuleran perusahaan yang kalah dengan perusahaan lainya.

d. Keinginan karyawan untuk mencari pendapatan yang lebih baik di 

perusahaan luar.

Karena kompensasi yang terbilang kecil atau tidak pasti yang 

didapatkan oleh agen asuransi maka menyebabkan para karyawan 

untuk mencari pendapatan lain di perusahaan lain.

e. Pandangan yang negatif terhadap asuransi.

Masyarakat yang telah berpandangan buruk terhadap asuransi baik 

dari segi perdebatan agama dan banyaknya penipuan-penipuan 

asuransi bodong yang membuat masyarakat enggan untuk 
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mengetahui lebih dalam tentang Asuransi Syariah terlebih lagi 

untuk memakai jasanya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, 

dan sesuai dengan hasil penelitian lapangan serta di dukung tinjauan 

pustaka maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.               

Asuransi Bumiputera Syari’ah menggunakan atau mengimplementasikan

arti strategi  yaitu rencana jangka panjang, yaitu menginginkan setiap 

karyawan mempunyai skill dan memiliki tanggung jawab disetiap 

pekerjaan masing-masing agar menjadikan SDM yang baik pula serta bisa 

melayani nasabah dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan tersebut, sebagaimana diterangkan di atas yaitu Asuransi 

Bumiputera Syariah dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta 

memberikan motivasi agar maksimal dalam melaksanakan tugasnya, 

serta menumbuhkan kinerja yang baik didalam meningkatkan nasabah 

dan juga menjaga kesetiaan dari pelanggan Asuransi Bumiputera Syariah 

serta menerapkan konsep strategi Distinctive competence, yaitu tindakan 

yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih 

baik dibandingkan dengan pesaingnya dalam organisasi yang meliputi 

keahlian tenaga kerja, kemampuan sumber daya, dua faktor tersebut 

menyebabkan perusahaan dapat unggul dibandingkan dengan pesaingnya.
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Pelatihan yang diberikan perusahaan diantaranya adalah sebagai 

berikut:

1. Memberikan program pelatihan

a pengembangan karyawan/agen

b membuat program kaderisasi

c melakukan pembinaan  karyawan

2. Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan dan 

agen di Asuransi Bumiputera Syariah.

a Pelatihan cara berkomunikasi yang efektif dan benar ketika 

berhadapan langsung dengan nasabah/pelanggan.

b Pelatihan mengenai karyawan/agen yang baik dan benar, 

seperti tes sopan santun, cara berhadapan dengan pelanggan 

dan memberikan motivasi untuk semangat bekerja.

c Pelatihan mengenai etika dan sopan santun ketika berada 

disituasi perusahaan.

3. Pelatihan berkelanjutan kepada karyawan dengan pelatihan-

pelatihan sebelumnya.

4. Penilaian kinerja karyawan
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5. Melakukan proses penilaian kinerja melalui pendidikan dan 

penilaian dengan pihak penguji dari luar perusahaan, melalui 

pendidikan mengenai pengetahuan karyawan dibidangnya masing-

masing.

6. Dilakukanya pendekatan yang dilakukan oleh atasan kepada 

karyawan.

7. Memberikan promosi dan kenaikan jabatan kepada karyawan yang 

berprestasi didalam menyelesaikan tugasnya.

8. Memberikan pengetahuan tentang perusahaan, sikap dan prilaku 

kepada nasabah, dan skil para karyawan.

a Setiap karyawan harus mempunyai pengetahuan yang luas 

tentang perusahaan baik tentang sejarah maupun produk yang 

ada di perusahaan, untuk memberikan citra yang baik bagi 

perusahaan serta memberikan kesan positif kepada para 

pelanggan terhadap perusahaan.

b Karyawan harus bisa memberikan sikap dan prilaku yang baik 

didalam berhubungan langsungdengan nasabah. Karena sikap 

dan prilaku bisa memberikan kesan yang positif dan juga 

negatif bagi nasabah yang berdampak pada loyalitas kepada 

perusahaan.

c Skill keterampilan.
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Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

kinerja karyawan di Asuransi Bumiputera Syari’ah adalah:

1. Faktor pendukung

a Asuransi berlabelkan syari’ah yang meyakinkan nasabah untuk 

tidak ragu untuk memakai jasa asuransi.

b Karyawan yang mempunyai rasa ingin belajar.

c Atasan dengan bawahan yang tidak terlalu kaku.

d Tempat yang strategis.

e Pengelolaan dana peserta secara Islami dengan menghindarkan 

bunga, judi dan ketidak jelasan.

f Adanya dana tabarru yang dipergunakan untuk mengantisipasi bila 

terjadi sesuatu kepada salah satu peserta asuransi akan tetapi tetap 

mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan 

syariat islam, transparansi dalam pengelolaan dana peserta asuransi 

syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta 

aqad sesuai syariah, adanya dana tabarru yang akan di kelola secara 

profesional oleh pihak asuransi syariah melalui investasi syar’i 

dengan berlandaskan prinsip syariah.
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2. Faktor penghambat

a Faktor kompensasi yang masih kalah dengan perusahaan lain.

b Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah.

c Masih kalahnya tingkat kepopuleran dengan perusahaan lain.

d Keinginan karyawan untuk mencari pendapatan yang lebih baik di 

perusahaan luar.

e Pandangan yang negatif terhadap asuransi.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas tersebut dan di akhiri 

penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan saran yang 

amana kiranya bermanfaat bagi perkembangan Strategi Asuransi 

Bumiputera Syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan.

Adapun saran-saran penulis adalah:

1. Hendakya kepada para pengurus harian Asuransi dapat lebih 

memberikan pemahaman kepada masyarakat akan sah nya Asuransi 

Syariah di mata Agama dan negara serta memberikan pengetahuan 

atau perbedaan tentang Asuransi Syariah dan Konvesional agar 

masyarakat tidak ragu dalam menggunakan Asuransi Syariah.

2. Hendaknya Asuransi Syariah lebih mempunyai ciri khusus 

dibandingkan dengan Asuransi konvesional pada umumnya.
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LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Bagaimanakah sejarah awal mulanya Asuransi Bumiputera berkembang 

menjadi membuka Bumiputera Syariah?

2. Apa saja visi dan misi Asuransi Bumiputera Syariah?

3. Bagaimana Struktur Asuransi Bumiputera Syariah?

4. Berapakah karyawan yang bekerja di Asuransi Bumiputera Syariah?

5. Menanyakan tentang berapa jumlah karyawan tetap dan tidak tetap?

6. Menanyakan tntang fungsi dan perbedaan karyawan tetap dan tidak tetap?

7. Menanyakan tentang bagaimana gaya kepemimpinan di Asuransi 

Bumiputera Syariah?

8. Apa saja produk yang dijalankan oleh Asuransi Bumiputera Syariah?

9. Produk apa yang paling uggul di Asuransi Bumiputera Syariah?

10. Strategi apa yang digunakan Asuransi Bumiputera Syariah dalam 

memajukan karyawan?

11. Strategi pendekatan terhadap karyawan agar mau mengikuti pelatihan 

guna meningkatkan kinerjanya ?

12. Apa sajakah faktor pendukung dalam memajukan kinerja karyawan?

13. Apa sajakah faktor penghambat dalam memajukan kinerja karyawan?

14. Bagaimanakah cara mengatasi faktor penghambat dalam memajukan 

kinerja karyawan?

15. Bagaimanakah cara mempertahankan kinerja karyawan?



Lampiran Saat Penelitian Di Asuransi Bumiputera Syari’ah

Foto bersama karyawan Bumiputera Syariah

Foto bersama karyawan Bumiputera Syariah

Solihin, Maulina Marta, S , Retno Nursafitri, Rahmawati, SE, Apri, Rinda. 



Keceriaan bersama karyawan Bumiputera Syariah di hari Kartini, dengan 
suasana yang nyaman dan penuh kekeluargaan.
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