
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

         Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil yang dilakukan serta 

mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi 

perusahaan dan perkuliahan. 

5.1       Kesimpulan 

Setelah mengetahui dan membahas mengenai “ Suatu Tinjauan 

Pelaksanaan Mengenai Keanekaragaman Produk Pada Perusahaan AJB 

Bumiputera “, maka penulis menarik kesimpulan bahwa  : 

 

1. Keanekaragaman Produk yang ditawarkan AJB Bumiputera 

Premi setiap produk dapat dibayar secara sekaligus (lump sum) atau 

tahunan, setengah tahunan, triwulanan atau bulanan. Sedangkan masa 

leluasa pembayaran premi (grace periode) dari setiap produk yang 

ditawarkan adalah  : 30 (tiga puluh hari) terhitung  sejak tanggal jatuh 

tempo, atau 1 (satu) bulan kalender.   

a.         Asuransi Perorangan terdiri dari keanekaragaman produk                      

( diantaranya :  Mitra Prima, Mitra Pelangi, Ekawaktu Deal , Mitra 

Oetama, Mitra Beasiswa Berencana, Mitra Permata, Mitra Cerdas, 

Mitra Abadi ) yang jumlah preminya tidak terbatas dan 

diperuntukan bagi setiap orang. Selain itu keanekaragaman produk 

dari asuransi Perorangan memiliki ciri-ciri yang sama diantaranya 

biaya pengembangan dana yang minimal 4,5% , terdapat 3 unsur 

yang digabungkan dalam program asuransinya , pemberian 

manfaat / uang pertanggungan 100% dan juga cara pembayaran 

premi yang  sama dengan jenis asuransi lainnya ( dibayar secara 

sekaligus (lump sum) atau tahunan, setengah tahunan, triwulanan 

atau bulanan ). Seluruhnya  ditangani  oleh  agen  yang  profesional  

 



dan dilakukan dengan tanggung jawab sesuai dengan asas mutualisme 

yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme 

dalam mengelolanya.pengelolanya.  

b.     Asuransi Kumpulan ( Konvensional ) adalah asuransi yang 

diperuntukkan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan/ instansi, 

anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu 

kegiatan/ event tertentu yang pelaksanaannya diatur secara 

kumpulan atau grup. Premi yang dibayarkan  digunakan untuk 

kemaslahatan perusahaan dan keuntungannya semata. Karena 

tujuannya adalah berbisnis dengan usaha asuransi tersebut untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pembayaran 

premi para nasabahnya. Sedangkan hubungan antara nasabah 

dengan perusahan asuransi dalam asuransi konvensional adalah 

semua premi yang dibayar nasabah (tertanggung) menjadi harta 

milik perusahaan yang dicampur dengan modal perusahaan sebagai 

imbalan pembayaran klaim asuransi 

 c.      Asuransi Syariah  pada hakekatnya merupakan usaha saling 

melindungi dan saling menolong dalam pengembangan industri 

keuangan, dan perkembangannya saat ini menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan  dan cenderung semakin meningkat 

dibanding asuransi umum melalui investasi dalam bentuk aset dan 

atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai 

dengan Syariah.  Uniknya asuransi ini tidak dimaksudkan untuk 

mencari keuntungan dari selisih premi yang dibayar dari ganti rugi 

yang dikeluarkan. Bahkan bila ada selisih (sisa) dari pembayaran 

klaim maka dikembalikan kepada anggota (tertanggung). 

 

 

 



  

2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendorong dan Penghambat 

Keanekaragaman Produk AJB Bumiputera 

a.        Faktor-faktor pendorong terhadap AJB Bumiputera diharapkan 

dapat menghasilkan persaingan yang sehat dan berdampak baik 

sehingga AJB Bumiputera tetap optimis di tengah krisis ekonomi 

yang  melanda,  apalagi AJB Bumiputera terlahir dalam situasi 

perjuangan kebangkitan bangsa sehingga menjadi kekuatan 

tersendiri dan juga pendorong untuk mampu bersaing dengan 

perusahaan asuransi asing dengan memperbaiki kekurangan yang 

dimiliki seperti  meningkatkan kualitas dari seluruh personelnya, 

sehingga dapat memenangkan persaingan pada semua level.  

b.        Faktor-faktor penghambat seperti di tengah gejolak krisis 

global memang telah menggoyang pasar asuransi nasional. 

PERIODE emas industri asuransi termasuk AJB Bumiputera 

sejenak berhenti. Di luar dugaan, krisis keuangan global 

mendatangkan dampak signifikan bagi industri asuransi jiwa 

ditambah Outlet invetasi AJB Bumiputera yang masih terbatas, 

sehingga masih menjadi kesulitan ketika hendak menempatkan 

time deposit. Kelemahan-kelemahan dan keterbatasan - 

keterbatasan AJB Bumiputera dibidang teknologi diharapkan tidak 

berpengaruh terhadap produksi premi ditengah merosotnya harga 

saham dan pengukuran kinerja secara lengkap.  

 

5.2      Saran 

           Setelah membahas mengenai “ Suatu Tinjauan Pelaksanaan Mengenai 

Keanekaragaman Produk Pada Perusahaan AJB Bumiputera “ dan mengetahui 

masalah-masalah yang terdapat didalamnya ,  penulis akan mencoba untuk 

memberikan saran dan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

bagi AJB Bumiputera  yang mungkin dapat memberikan manfaat. 



a.       Mampu menciptakan iinovasi-inovasi dalam mengembangkan dan 

menciptakan produk baru untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah pada 

saat ini dalam meningkatkan pangsa pasar dan menghadapi persaingan 

dengan  perusahaan asuransi lainnya. ( contohnya dengan menciptakan 

produk yang dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah dengan 

premi murah tapi proteksi tinggi tetapi tidak mengurangi pelayanan dan 

juga tanggung jawab  )  

b.       Mampu menjaga nama baik AJB Bumiputera, dan juga bersikap 

profesionalisme terhadap nasabah agar mampu menutupi kelemahan-

kelemahan dengan kelebihan - kelebihan sehingga tidak berpengaruh pada 

produktifitas  premi dan produktifitas lainnya. ( contohnya dengan 

memberikan pelayanan sehingga memberikan kepuasan dan rasa nyaman 

kepada nasabah, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, 

menjaga kepercayaan nasabah  dan memberikan hasil / prestasi kerja bagi 

perusahaan ) 

c.        Dapat mempertahankan dan  meningkatkan kualitas baik dari segi 

Bukti langsung (tangible), Empati (empathy), Daya Tanggap 

(responsibility), Kehandalan (reliability),  Jaminan (assurance) bagi 

nasabah. ( contohnya jangan sampai perusahaan mengabaikan kelima 

aspek tersebut agar  dapat memberikan manfaat bagi nasabah berupa rasa 

aman dan perlindungan yang dijanjikan untuk mendapatkan hak-hak 

nasabah seperti hak habis kontrak, hak klaim, hak uang tanggungan dan 

juga hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik  ) 

d.       Dapat menghargai dan menerima masukan ( kritik atau saran )  yang 

sifatnya membangun baik itu dari agen maupun nasabah. ( contohnya 

dengan membuat angket yang kemudian dikumpulkan dan 

dimusyawarahkan untuk mendapatkan  hasil yang terbaik bagi semua 

pihak  ) 

e.       Tidak terpengaruh oleh  ketidakstabilan perekonomian Indonesia untuk 

dapat mengantisipasi terjadinya perubahan selera konsumen terhadap 

produk-produk yang diciptakan / ditawarkan. ( Contohnya 



mempertahankan produk yang sudah ada dengan proses dan kelebihan-

kelebihan yang baru , menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan 

nasabah dan adanya penggantian produk apabila produk tersebut sudah 

tidak diminati lagi oleh nasabah  )   

 

 

 
 

 


