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Motto 

“Seperjuangan hidup takkan pernah begitu susah bila kita membalut setiap 

perjalannya dalam sebuah doa, ingatlah takkan ada sukses yang menghianati 

proses. Memang sulit menempuh jalam dalam takdir-Nya namun 

percayalah, pasti ada tantangan yang berat disetiap perjalanan yang 

hebat….” 

 

“Kita tak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil, seperti kita tak 

pernah tahu do’a mana yang akan doa mana yang akan dikabulkan 

Keduanya sama, maka perbanyaklah!” 

 

“Bayangkanlah akhirat dalam hatimu, jadikanlah kematian serada 

dipelupuk matamu, dan janganlah engkau melupakan saat berdiri 

dihadapan Allah.” 

-Imam Asy Syafi’i 

 

Sebuah Persembahan 

Untuk Allah SWT 

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta 

Untuk Adik-Adiku Tersayang 

Untuk Sahabat-Sahabatku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia  dalam  menjalani  kehidupan  selalu  dihadapkan  pada  berbagai 

risiko  yang  tidak  disenangi  dan  bersifat  merugikan.  Asuransi  merupakan  

salah satu  bentuk  pengendalian  atas  risiko  yang  terjadi. Masyarakat saat ini 

banyak yang telah menyadari bahwa asuransi berguna untuk mengurangi risiko 

yang akan ditanggung apabila terjadi  sesuatu  yang tidak di inginkan.
1
 

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil 

yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.
2
 

Ada dua pihak yang terlibat dalam Asuransi yaitu pihak penanggung dan pihak 

tertanggung. Pihak penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta 

menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang 

mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu 

terjadi. Sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang akan menerima 

penggantian kerugian dari pihak penanggung dengan membayarkan sejumlah 

uang.
3
 Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pihak tertanggung bersedia membayar 

kerugian yang sedikit pada masa sekarang, supaya dapat menghadapi kerugian-

kerugian besar yang mungkin akan terjadi pada waktu mendatang. 

Perkembangan  saat  ini  terdapat  dua  jenis  asuransi  yaitu  asuransi 

konvensional dan asuransi syariah. Bisnis  asuransi  syariah  menunjukkan  

                                                             
1 Nur Hidayati Rosyidah, Asuransi Konvensional dan Asurani Syariah: Perbedaan dalam Lingkup 

Akuntansi, 2014 
2 Abbas Salim, Asuransi dan Manejemen Resiko, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.:1  
3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal, 217-218 
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pertumbuhan yang cukup pesat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 

pemegang polis asuransi  syariah  dan  dana  premi  yang  terkumpul  cukup  

signifikan. Masyarakat akhirnya menyadari pentingnya perlindungan yang 

memberikan rasa nyaman lahir dan batin yang dilakukan dengan berlandaskan 

syariah.
4
 

Asuransi  syariah  bersifat  saling  melindungi  dan tolong menolong yang 

dikenal dengan istilah  ta’awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi  dan  saling  

menolong  atas  dasar  ukhuwah  islamiyah  antara  sesama anggota peserta 

asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka. Tujuan  utama  asuransi  syariah  

adalah  mencari  keuntungan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  perjuangan  

umat.  Hal  ini  terlihat  dari  visi  dan misi  yang  diemban  oleh  asuransi  syariah,  

yaitu:  misi  aqidah,  misi  ibadah,  misi isghtishodi, dan misi keumatan.
5
 

Asuransi syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan 

keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah. 

Lembaga asuransi dalam hal ini, sangat perlu menerapkan konsep pemasaran. 

Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan 

terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pemasaran merupakan salah satu faktor terpenting yang turut 

mempengaruhi kemajuan suatu lembaga asuransi. Perusahaan atau lembaga 

asuransi harus mengadakan  komunikasi atau promosi dengan konsumen dan 

calon konsumen. Promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran yang 

digunakan perusahaan sebagai ujung tombak dari kegiatan perusahaan yang 

                                                             
4
 Nur Hidayati Rosyidah, Asuransi Konvensional dan Asurani Syariah: Perbedaan dalam Lingkup 

Akuntansi, 2014 
5 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah “Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi 

Konvensional”, PT. Gramedia Widayasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 4 
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mempunyai peranan penting dalam meningkatkan volume penjualan. Tujuan 

promosi adalah untuk menjembatani komunikasi antara produsen dan konsumen 

diantara permintaan produk dengan penawaran produk.
6
 

Promosi  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  suatu  

program pemasaran.  Bagaimana  pun  berkualitasnya  suatu  produk,  apabila  

konsumen  belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan 

berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.
7
 Pada 

hakikatnya promosi adalah suatu bentuk  komunikasi  pemasaran.  Komunikasi  

pemasaran  adalah  aktivitas  pemasaran yang  berusaha  menyebarkan  informasi,  

mempengaruhi  atau  membujuk,  dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli,  dan  loyal  pada  

produk  yang  ditawarkan  perusahaan  yang  bersangkutan. Adanya  promosi  

yang  dilakukan,  maka  dengan  cepat masyarakat  akan  mengetahui  kelebihan-

kelebihan  yang  ditawarkan  oleh  suatu produk.
8
 

Promosi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya daya beli konsumen 

terhadap suatu produk asuransi dan dalam menentukan pengambilan keputusan 

pembelian produk. Promosi sangat diperlukan oleh perusahaan karena disatu 

pihak meyakinkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan sedangkan 

dipihak lain sangat menentukan suksesnya perusahaan menghadapi persaingan 

pasar. Indikasi yang dapat dilihat dari meningkatnya penjualan produk yaitu 

banyaknya konsumen mengetahui produk yang ditawarkan, dengan adanya 

                                                             
6 Arizona Zia Alan Perdana, Penerapan Bauran Promosi dalam Meningkatkan jumlah nasabah 

pada Asuransi Bumi Putra Syariah Srakarta, 2010 
7 Nur Rianto Al Arif, Pemasaran Stategik pada Asuransi Syariah, Bekasi, Gramata Publishing, 

2015, hlm. 185 
8 Tjiptono Fandy, 2008, StrategiPemasaran, Yogyakarta: CV. AndI Offset, 2008, hlm. 219  
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pengetahuan konsumen terhadap suatu produk akan menjadi sesuatu yang sangat 

penting bagi perusahaan.
9
 

Asuransi  telah  berkembang  menjadi  suatu  bidang  usaha/bisnis  yang  

menarik  dan mempunyai  peranan yang  tidak  kecil  dalam  kehidupan  ekonomi  

maupun  dalam pembangunan  ekonomi,  terutama  di  bidang  pendanaan.  

Berbicara  tentang  asuransi, berarti  ada  implikasinya  dengan  risiko. Bagi  

konsumen  atau  nasabah  yang menggunakan jasa  asuransi, mereka mempunyai  

kecenderungan untuk mengalihkan atau  mengurangi  resiko  yang  kemungkinan  

akan  menimpa  dirinya  ke  perusahaan asuransi.  Jadi  disini  perusahaan  

asuransi  merupakan  perusahaan  yang  tujuannya menanggung  atau  membantu  

meringankan  resiko  yang  kemungkinan  akan  terjadi pada  diri  konsumen  atau  

nasabah.  

Dalam upaya memasarkan produk asuransi syariah, perusahaan haus 

melakukan promosi untuk menarik menumbuhkan kerpercayaan dan minat 

nasabah. Kristina  (2005)  menyatakan  kepercayaan  nasabah terhadap  promosi  

maupun  iklan  telah  diyakini  sebagai  faktor  penentu kesuksesan penjualan.  

Kepercayaan  pada  promosi merupakan  suatu  keadaan  dimana  nasabah  dapat  

mengandalkan  iklan  dalam memenuhi kebutuhannya dan menepati janji. Hal  ini  

sesuai  dengan  penelitian  Soegoto  (2010) yang  menyatakan  bahwa variabel 

promosi berpengaruh terhadap kepercayaan. Kepercayaan  merupakan  hal  yang  

amat  krusial  dalam  pembentukan  image atau  citra  suatu  perusahaan.  Apabila  

                                                             
9
Huda Sujito,  Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Asuransi Kerugian 

Yang Di Mediasi Oleh Kepercayaan Nasabah (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Kerugian Jasa 

Indonesia Cabang Semarang Tahun 2012), 2012 
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nasabah  sudah  menaruh  kepercayaan  terhadap suatu  perusahaan  maka  mereka  

tidak  akan  berpikir  dua  kali  untuk  membeli  dari perusahaan  tersebut.
10

  

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

merupakan satu-satunya unit bisnis asuransi dari AJB Bumiputera 1912 yang 

berbasis syariah yang tersebar dikota Palembang.
11

 AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang mulai beroperasi sejak tahun 2006 dan 

menawarkan produk yang beroperasi menurut ketentuan syariah salah satunya 

produk asuransi Mitra Iqro Plus (perlindungan jiwa dan dana pendidikan).
12

  

Asuransi Mitra Iqro Plus adalah produk asuransi syariah yang membantu 

mewujudkan impian seluruh orang tua bagi anak-anaknya yang dirancang khusus 

untuk menjadi mitra belajar, tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan 

sesuai dengan jenjang pendidikan tetapi juga mendapatkan kesempatan 

memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang dibayar 

melalui sistem bagi hasil (mudharabah).
13

 

Berdasarkan wawancara langsung, pra-penelitian dengan Evita sebagai 

Suverisor dan Neni sebagai agen di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC 

Lemabang Palembang, bahwa kendala umum yang dihadapi dalam memasarkan 

produk-produk asuransi syariah adalah masih banyaknya orang yang belum 

mengerti arti asuransi syariah, serta semakin ketatnya persaingan antara asuransi 

                                                             
10 Soegoto, Pengaruh Kinerja Bauran Pemasaran Jasa Dan Keunggulan Positions Terhadap 

Kepuasan Penumpang Dan Implikasinya Pada Kepercayaan Penumpang Pesawat Perusahaan 

Penerbangan Rute Jakarta-Surabaya. Majalah Ilmiah Unikom Vol. 8 No. 1, 2010 
11Wawancara langsung, Samsul Komar, Kepala Cabang, Kantor Cabang Lemabang Palembang, 8 

Maret 2016, jam 02:00 siang. 
12www.bumiputera.com 
13 Brosur AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah  Kc. Lemabang Palembang 
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syariah dan bank syariah yang menawarkan produk sejenis
14

. Saat ini terdapat 61 

perusahaan yang menawarkan asuransi jiwa di Indonesia
15

. Untuk mengatasi 

kendala tersebut dan meningkatkan nasabah asuransi Mitra Iqro Plus, maka 

perusahaan asuransi harus melakukan suatu strategi bauran promosi. Fungsi 

bauran promosi dalam bisnis asuransi Mitra Iqro Plus adalah untuk 

mengkomunikasikan program asuransi Mitra Iqro Plus, dimana masyarakat belum 

mengetahui manfaat asuransi Mitra Iqro Plus secara umum. Implikasi yang terjadi 

pada perusahaan-perusahaan asuransi adalah mencari suatu bentuk strategi bauran 

promosi yang tepat bagi produk jasanya dan mempertahankan eksistensinya dalam 

persaingan dunia usaha. 

Berdasarkan uraian yang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian melalui Tugas Akhir dengan judul Bauran Promosi Produk Mitra 

Iqro Plus Pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang 

Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang timbul pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC 

Lemabang Palembang dalam memasarkan produk asuransinya, antara lain: Stategi 

promosi di dalam memasarkan produk asuransi syariah agar masyarakat dapat 

mengetahui apa itu produk Mitra Iqro Plus, keunggulan dan manfaat yang 

didapatkan. Sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. 

 

                                                             
14 Wawancara langsung, Evita dan Neni, Suvervisor dan Agen Asuransi Kantor Cabang Lemabang 

Palembang, 8 Maret 2016, jam 02:00 siang. 
15 http://www.aaji.or.id/perusahaan 
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C. Batasan Masalah 

Agar penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dan mengambang dari 

tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan informasi 

yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana bauran promosi produk Mitra Iqro Plus di lakukan di AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam mempromosikan produk 

Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang 

Palembang ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bauran promosi produk Mitra Iqro Plus pada AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah Kc. Lemabang Palembang 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mempromosikan produk 

Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang 

Palembang 

D. Kegunaan  Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dengan di adakannya penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan sarana informasi dan masukan bagi perusahaan AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang dalam 

pelaksanaan bauran promosi pada produk Mitra Iqro Plus sehingga dapat 

termotivasi untuk lebih gigih dan baik lagi dalam memasarkan produknya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan bahan literatur agar dapat memperkaya khasanah 

penelitian bagi dunia akademis, serta dapat digunakan sebagai pembanding 

dalam penelitian berikutnya. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

dimana data ini berupa ucapan ataupun tulisan dari orang yang terlibat dalam 

obyek dan kajian kepustakaan.
16

 Dalam hal ini berupa uraian dan penjelasan yang 

berkaitan dengan bauran promosi produk Mitra Iqro Plus pada AJB Bumiputera 

1912 KC Lemabang Palembang. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer  

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber 

utama, melalui wawancara kepada pihak internal di AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah Kc, Lemabang Palembang yaitu kepala cabang dan staff 

administrasi yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai bauran 

promosi produk Mitra Iqro Plus beserta faktor yang menjadi penghambat 

dalam mempromosikan produk Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang.
17

 

2. Data sekunder 

Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data dan sifatnya 

mendukung.
18

 Data sekunder yang diperoleh penulis dalam penelitian ini 

                                                             
16Sujarwen Wiratna, Metode Penelitian, Yogyakarta, PT. Pustaka Baru Press, 2014, hlm 19 
17Kountur Rounny, Metode  Penelitian, Jakarta, PPM, 2007, hlm 182 
18Indrawan Rulli, Metode Penalitian, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hal 141 
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bersumber dari hasil dokumentasi yaitu sejarah singkat lembaga, visi/misi, 

struktur organisasi, job description, dan lokasi penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Yaitu merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pertemuan antara 2 orang untuk mendapatkan informasi melalui tanya 

jawab.
19

 Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada pak 

Samsul Komar sebagai kepala cabang dan di AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, yang menjelaskan mengenai bauran 

promosi produk Mitra Iqro Plus serta faktor yang menjadi penghambat 

dalam mempromosikan produk Mitra Iqro Plus di AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang. 

2. Dokumentasi 

Yaitu tehnik pengumpulan data kualitatif. Dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh 

orang lain tentang subjek penelitian
20

. Tehnik dokumentasi dalam 

penelitian ini dipergunakan untuk meneliti dokumen dan catatan di AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang seperti sejarah 

singkat lembaga, visi/misi, struktur organisasi, job description dan lokasi 

penelitian. 

 

 

                                                             
19Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif , Bandung, Alfabeta,2014, hlm. 231. 
20 Sugiono, Penelitian Kombinasi, Bandung, Alfabeta, 2012,  hlm. 59 
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G. Teknik Analisis Data 

Tenik analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu metode analisa data yang dicari dan disusun secara sistematis dalam bentuk 

susunan kalimat yang meningkatkan pemahaman peneliti dengan mengkaji, 

mengklarifikasi dan kemudian menyajikan sehingga menjadi tulisan yang benar 

dan utuh.
21

 Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh 

dari AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang kemudian 

penulis mencatat dan mengklarifikasi obyek yang diteliti, sehingga dapat 

diketahui bagaimana bauran promosi produk Mitra Iqro Plus yang digunakan AJB 

Bumiputera KC Lemabang Palembang serta dapat mengetahui faktor apa saja 

yang dapat menjadi penghambat dalam mempromosikan produk Mitra Iqro Plus 

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 

274 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Bauran Promosi 

1. Definisi  

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. maksudnya 

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
22

 

Promosi merupakan kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat 

penting karena sekarang ini kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar 

pembeli dimana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat 

dipengaruhi oleh konsumen.
23

 Promosi merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran.
24

 

Promosi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaaan 

untuk berkomunikasi dengan calon konsumen secara langsung maupun 

tidak langsung. Adanya kegiatan promosi dari suatu perusahaan dapat 

memberitahukan ataupun menginformasikan keberadaan perusahaan 

tersebut dan  mengenalkan produk yang telah diciptakan, Promasi dapat 

menceritakan secara keseluruhan tentang produk yang ditawarkan tersebut,  

baik harga, cara kerja produk, manfaat, dan keunggulannya dari produk 

                                                             
22 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta, CV. Andi offset, 2008, hlm. 219 
23

 Daryanto, Sarikuliah Manajemen Pemasaran, Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 

2011, hlm. 94 
24Nur Rianto Al Arif, Pemasaran Stategik pada Asuransi Syariah, Bekasi, Gramata Publishing, 

2015, hlm. 185 
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pesaing. Tujuan diadakannya promosi agar calon konsumen dapat 

mengetahui identitas perusahaan dan produk yang ditawarkannya,  

sehingga calon konsumen memiliki minat dan kemudian berfikir untuk 

membeli produk tersebut.  

Dalam mempromosikan produk, perusahaan harus memilih media 

promosi yang sesuai. Karena apabila media promosi yang digunakan tidak 

sesuai ataupun tidak cocok dengan kehidupan calon konsumen maka, 

segencar apapun perusahaan mempromosikannya tidak akan pernah 

sampai kehadapan konsumen. Ketidakberhasilan promosi sering kali 

disebabkan karena berbagai faktor diantaranya faktor pemilihan media 

promosi yang tidak tepat dan faktor perumusan pesan yang tidak 

persuasif.
25

 

Bauran promosi adalah kombinasi dari variabel periklanan 

(advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity) 

dan penjualan pribadi (personal selling).
26

 Kombinasi dari masing-masing 

variabel ini dianggap sebagai media yang pas untuk membantu perusahaan 

dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. Masing-masing dari 

variabel tersebut dapat menunjang perusahaan dalam meningkatkan 

volume penjualan sehingga nantinya didapat laba yang optimal.  

a. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah sarana promosi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menginformasikan, segala sesuatu produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Informasi yang diberikan adalah nama 

                                                             
25Indriyo Gitosudarmo, Manjemen Pemasaran, Yogyakarta, Manajemen Pemasaran, Ed. 2, 2012, 

hlm. 285 
26Indriyo Gitosudarmo,…hlm. 288 
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produk manfaat produk, harga produk, serta keuntungan-

keuntungan produk dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan 

oleh pesaing.
27

 Periklanan (advertising) adalah semua bentuk 

penyajian dan promosi nonpersonal atas ide, barang atau jasa yang 

dilakukan oleh perusahaan tertentu.
28

 

Menurut Kasmir tujuan penggunaan iklan oleh perusahaan 

asuransi sebagai media promosi adalah untuk memberitahukan, 

mengingatkan, menarik perhatian dan minat para konsumen 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan asuransi, mempengaruhi konsumen 

dari perusahaan pesaing agar berpindah keperusahaan yang 

mengiklankan dan membangun citra perusahaan untuk jangka 

panjang, baik untuk produk yang dihasilkan maupun nama 

perusahaan.
 29

 

Indriyo menyatakan, iklan memiliki sifat memasyarakat, 

kemampuan membujuk, ekspresif, impersonal dan efisien.
30

 

Menurut Tjiptono media iklan terbagi menjadi empat jenis, yaitu 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, brosur, selebaran dan 

lain-lain),  media elektronik (televisi, radio dan sosial media), 

media luar ruangan (billboard, baleho, poster, spanduk dan umbul-

umbul), dan media lini bawah (pameran, direct mail, point of 

purchase, merchandisingschemes dan kalender).
 29

 

                                                             
27 Nur Rianto Al Arif, …, hlm. 190 
28 Agus Herawan, Komunikasi Pemasaran, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 72 
29 Kasmir, Pemasaran Bank, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 178 
30Indriyo Gitosudarmo, ….hlm. 290-293 
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b. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan diartikan memberi insentif atau hadiah 

kepada konsumen, agar mereka tertarik untuk membeli produk 

yang ditawaran.
31

 Promosi penjualan merupakan aktivitas 

pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk 

(untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dari nilai produk) 

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mendorong pembelian 

konsumen, efektifitas penjualan, atau mendorong upaya yang 

dilakukan oleh tenaga penjual (sales force)
32

. 

Menurut Alma tujuan pengunaan promosi penjualan adalah 

untuk menarik para pembeli baru, memberi hadiah kepada 

pelanggan lama, menyuruh pembeli agar mengulangi 

pembeliannya, mencegah konsumen lari ke merek lain, 

meningkatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan volume 

penjualan dalam jangka pendek.
33

 Menurut Indriyo sifat-sifat 

promosi penjualan ialah komunikasi  (promosi penjualan mampu 

menarik informasi dan sikap konsumen), intensif (promosi 

penjualan dapat dengan jalan memberikan intensif) dan 

mengundang (mampu mengundang konsumen karena daya 

tariknya yang tinggu).
 34

 

c. Publisitas (Publicity) 

                                                             
31Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 302 
32 Agus Herawan, …hlm. 128 
33 Buchari Alma…..hlm.302 
34 Indriyo Gitosudarmo…hlm. 290-293 
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Publisitas ialah kegiatan promosi untuk memancing konsumen 

melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stan promosi di 

pusat perbelanjaan, sponsorship kegiatan, program corporate sosial 

responsibility (CSR), mendukung atau berperan serta dalam 

kegiatan amal seperti penggalangan dana untuk korban bencana 

alam, serta kegiatan lainnya.
35

 

Publisitas digunakan oleh pengusaha untuk membentuk 

pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka 

menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Cara ini 

dilakukan dengan cara memuat berita tentang produk atau 

perusahaan yang menghasilkan produk tersebut di media masa
36

 

Menurut Buchory dan Saladin tujuan publisitas adalah : unntuk 

memberitakan pada konsumen, rangsangan bagi wiraniaga dan 

penyalur, kebutuhan kredibilitas, dan untuk mengurangi 

biaya/anggaran kecil.
37

 Menurut indriyo sifat-sifat pubisitas adalah 

kredibilitasnya tinggi, dapat menembus batas perasaan (tak 

disangka-sangka) dan dapat mendramatisir
38

. 

d. Penjualan Pribadi (Personal Selling)  

Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk 

melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. 

Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau 

interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumen. 

                                                             
35 Nur Rianto Al Arif, ….hlml. 201 
36 Indriyo Gitosudarmo, …. hlm. 286 
37 Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, Dasar-Dasar Pemasaran Bank, Bandung, Linda 

Karya, 2010, hlm. 101-102 
38 Indriyo Gitosudarmo, … hlm. 286 
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Kontak langsung akan dapat mempengaruhi secara lebih intensif 

para konsumennya karena dalam hal ini pengusaha dapat 

mempengaruhi keinginan dan selera konsumennya serta gaya 

hidupnya, dan dengan demikian maka pengusaha dapat 

menyesuaikan cara pendekatan atau komunikasi dengan konsumen 

itu secara lebih tepat yang sesuai dengan konsumen yang 

bersangkutan.
39

 Personal selling merupakan penjualan yang 

dilakukan oleh perorangan kepada satu atau lebih calon konsumen, 

dimana perorangan tersebut mendatangi langsung calon konsumen 

dengan tujuan untuk mengadakan penjualan suatu produk 

perusahaan.
40

 

Menurut Afrianty fungsi dari personal selling 

adalahmengadakan analisis pasar, menentukan calon konsumen, 

mengadakan komunikasi, memberiakan pelayanan, memajukan 

langganan, mempertahankan langganan, mendefinisikan masalah, 

mengatasi masalah, mengatur waktu, mengalokasikan sumber-

sumber dan meningkatkan kemampuan diri.
41

 Menurut Indriyo 

kategori dalam penjualan pribadi adalahpenjualan melalui pintu 

kepintu (door to door selling), penjulan melalui pesan (mail order), 

penjualan lewat telepon (telephone selling) dan penjualan langsung 

(direct selling).
42

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bauran Promosi  

                                                             
39 Indriyo Gitosudarmo, ….hlm. 288 
40 Julia Fuji Afrianty, Strategi Bauran Pemasaran Produk Mitra Iqro di AJB bumiputera 1912 

Divisi Asuransi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hal.19 
41 Julia Puji Afrianty…., hal. 20-22 
42 Indriyo Gitosudarmo, ….hlm. 289 
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Faktor yang mempengaruhi bauran promosi menurut Basu Swastha 

adalah
43

: 

a. Jumlah Dana 

Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting yang 

pempengaruhi bauran promosi. Perusahaan yang memiliki dana yang 

lebih besar kegiatan promosinya akan lebih efektif dibandingkan 

dengan perusahaan yang hanya mempunyai sumber dana yang terbatas 

b. Sifat Pasar 

Beberapa macam sifat pasar yang mempengaruhi bauran 

pemasaran ini meliputi : luas pasar secara geografis, konsentrasi pasar 

dan macam pembeli. 

c. Jenis Produk 

Faktor lain yang turut mempengaruhi strategi promosi perusahaan 

adalah jenis produknya, apakah barang konsumen atau industri. 

Biasanya untuk barang konsumen mengandalkan periklanan sedangkan 

strategi untuk barang industri mengunakan penjual pribadi 

d. Tahap daur hidup produk 

Ada empat tahap daur hidup suatu produk yaitu tahap perkenalan 

(perusahaan memasuki daerah perusahaan yang baru sehingga 

kegiatan promosi ditonjolkan), tahap pertumbuhan 

(promosi dilakukan untuk menstimulasi pemintaan selektif 

terhadap merek tertentu), tahap kedewasaan 

                                                             
43Basu Swastha dan Irwan, Manajemen  Pemasaran  Modern, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 

355. 
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(perusahan menghadapi persaingan yang sangat tajam dan 

mengharuskan penyedian dana yang besar untuk promosi) dan 

tahap penurunan (menurunnya tingkat laba dan penjualan, sehingga 

promosi dan harga harus dikurangi). 

 

B. Produk  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang 

dapat memuasakan kebutuhan atau keinginan. Sementara produk yang 

berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.
44

 

Menurut Fandy Tjiptono jenis produk ada dua, yaitu barang dan jasa
45

: 

1. Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, 

diraba/disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan dperlakuan fisik 

lainnya. Berdasarkan aspek daya tahan, barang  ada dua macam yaitu : 

a. Barang tidak tahan lama (Nondurable Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang yang habis dikonsumsi 

dalam satu atau beberapa kali pemakaian, contohnya sabun. 

b. Barang tahan lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama adalah barang yang biasanya bisa bertahan 

lama dengan banyak pemakaian, contohnya TV, lemari es, mobil 

dan lain-lain. 

                                                             
 44Nur Rianto Al Arif….hlm. 124 

 45 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta, CV. ANDI OFFSET, 2008, hlm. 98 
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2. Jasa (Services) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. Contohnya bengkel reperasi, salon kecantikan, lembaga 

pendidikan dan lain-lain. Jasa memiliki empat karakteristik utama 

yang membedakannya dari barang, yaitu
46

 : 

a. Intangibility 

Bila barang dapat dimiliki , maka jasa hanya bisa dikonsumsi 

tetapi tidak dimiliki.  

b. Inseparability 

Jasa umunya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersamaan. 

c. Variability  

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan 

d. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. 

C. Asuransi Syariah 

Asuransi merupakan serapan dari kata “assurantie” (Belanda), atau 

assurance/insurance (Inggris) yang berarti meyakinkan orang. Kedua kata 

assurance dan insurance memiliki pengertian berbeda antara satu sama 

lain. Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak 

                                                             
46 Fandy Tjiptono,…..hlm. 136-137 
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mungkin terjadi sedangkan assurance berarti menanggung sesuatu yang 

pasti terjadi. 
47

 

Asuransi Syariah (ta’min, takaful atau tadhamun), adalah usaha saling 

melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset/tabarru’ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) 

yang sesuai dengan ketentuan syariah.
48

 

Menurut  Syakir  Sula,  terdapat  beberapa perbedaan  antara asuransi  

konvensional  dengan  Asuransi  syariah, berikut perbedaannya
49

 : 

a. Asuransi konvensional konsepnya perusahaan asuransi yang 

menanggung semua kerugian sesuai kontrak yang berlaku tanpa 

adanya bantuan dana dari nasabah lainnya. Sedangkan  konsep  

asuransi  syariah  adalah  terjadinya  saling  memikul risiko  di  

antara  sesama  peserta dan perusahaan asuransi,  sehingga,  antara  

perusahaan dan sesama nasabah  menjadi  penanggung  atas  risiko  

yang  muncul. Saling  pikul  risiko  ini dilakukan  atas  dasar  saling  

menolong  dalam  kebaikan dengan  cara  masing-masing peserta 

mengeluarkan dana tabarru’  atau dana kebajikan yang ditujukan 

untuk menanggung risiko. 

b. Asuransi  konvensional  yang  ada  saat  ini  di kota Palembang 

masih  mengandung unsur  gharar (ketidakpastian),  maisir (berjudi),  

dan  riba (pengambilan  tambahan  dari  harta pokok  atau  modal  

                                                             
47

 Nur Rianto Al Arif,… hlm.1 
48 Nur Rianto Al Arif,……hlm. 7 

 49 Syakir  Sula, Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional, 

Jakarta, Gema Insani Press 2004, hlm. 293 
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secara  bathil). ketiga unsur tersebut sangat tidak diperolehkan dalam 

agama islam karena status kepemilikannya adalah haram. Menurut  

Syeikh  Yusuf  Al-Qardhawi  yang dikemukakan  oleh  Muhammad  

Syakir  Sula,  asuransi  konvensional itu  sama  dengan  judi,  karena  

tertanggung  mengharapkan  harta  jaminan  atau tanggungan  

melebihi  jumlah  pembayaran  preminya.
50

 

c. Asuransi syariah yang ada di kota Palembang tidak mengandung 

unsur  gharar,  maisir dan  riba. Hal ini terlihat dari  sistem  

operasional  pengelolaan dana yang  dilakukan,  yaitu  ada  

pemisahan  antara  dana  perusahaan  dengan  dana  tabarru’peserta 

secara kolektif. Pemisahan tersebut berperan untuk menghindarkan  

tercampurnya dana, sehingga  asuransi syariah terhindar dari maisir 

dan  gharar.  Unsur riba  dapat  dieliminasi  dengan  menggunakan 

sistem mudharabah,  wadiah, wakalah dan sebagainya. 

d. Pengelolaan dana asuransi konvensional  tidak ada pemisahan antara 

dana peserta dengan dana  tabarru’. Semua bercampur menjadi satu 

dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Berarti peserta 

tidak dapat dengan leluasa mengambil  kembali  dananya  pada  saat-

saat  mendesak  kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis). 

Pada  asuransi  syariah,  pengelolaan dana  dibagi ke dalam dua 

rekening,  yaitu  rekening  peserta  dan  rekening  tabarru’, dimana 

kedua rekening tersebut dilakukan pengelola  sesuai  skema  bagi  

                                                             
50Syakir  Sula…. (2004:299) 
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hasil  yang  telah ditetapkan dan dana tabungan dapat diambil tanpa 

pinjaman polis. 

e. Asuransi konvensional hanya boleh investasi pada perusahaan 

asuransi yang bersangkutan dan tidak boleh ke lembaga keuangan 

lainnya seperti bank, obligasi atau pasar modal. Sedangkan  asuransi  

syariah    boleh  menginvestasikan  dananya kepada  Bank-Bank  

Syariah,  Obligasi  Syariah,  Pasar  Modal  Syariah,  Leasing Syariah,  

Pegadaian  Syariah,  serta  instrumen  bisnis  lainnya  dengan  tetap 

menggunakan akad-akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. 

f. Asuransi konvensional diatur  oleh  negara  di  dalam Undang-

Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah, tetapi tidak memiliki 

Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan asuransi syariah 

memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang disebut Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  dan 

berperan mengawasi  jalannya  operasional  sehari-hari  Lembaga  

Keuangan Syariah (LKS). Fungsi  DPS  adalah:  melakukan  

pengawasan  secara periodik  pada LKS yang berada di bawah 

pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan  

LKS  kepada  pimpinan  lembaga  yang  bersangkutan  dan kepada 

DSN, (Dewan Syariah Nasional), melaporkan perkembangan produk 

dan  operasional LKS  pada  DSN  dua  kali  per  tahun anggaran, 

dan  merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang  memerlukan 

pembahasan-pembahasan DSN. 
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g. Asuransi konvensional menggunakan akad mu’awadhah, yaitu suatu 

perjanjian  di  mana  pihak  yang  memberikan  sesuatu  kepada  

pihak lain,  berhak  menerima  penggantian  dari  pihak  yang  

diberinya.  Penanggung memperoleh  premi-premi  asuransi  sebagai  

pengganti  dari  uang  pertanggungan yang telah dijanjikan 

pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang 

pertangungan  jika  terjadi  peristiwa  atau  bencana  sebagai  

pengganti  dari  premipremi yang telah dibayarkannya.  Dalam  

asuransi  syariah,  akad  yang  digunakan  adalah akad  tijarah 

(semua bentuk akad yang  dilakukan  untuk  tujuan  komersil,  

misalnya  mudharabah,  musyarakah, kafalah,  wakalah,  dan  

jua’lah) dan/atau akad  tabarru’ (dana kebajikan yang ditujukan 

untuk menanggung risiko). 

h. Penanganan risiko pada asuransi  konvensional adalah perpindahan  

risiko  (transfer  of  risk)  dari  nasabah  kepada  perusahaan, dimana  

perusahaan  akan  menerima  uang  premi  dari  nasabah,  dan 

nasabah  akan  memperoleh  perlindungan  dari  suatu  kejadian.  

Premi  asuransi merupakan  prasyarat  adanya  perjanjian  asuransi,  

karena  tanpa  adanya premi tidak akan ada asuransi (No Premium, 

No Insurance). Sedangkan penanganan risiko pada asuransi syariah 

adalah saling  menanggung  risiko  (sharing  of  risk).  jika  terjadi  

musibah,  maka  semua  peserta  asuransi  syariah  saling  

menanggung  risiko  tersebut  dan tidak  terjadi  perpindahan  risiko  



36 
 

dari  peserta  ke  perusahaan  dan status kepemilikan dana tersebut 

tetap pada nasabah sebagai pemilik dana. 

i. Dana yang terkumpul dari premi peserta asuransi konvensional 

seluruhnya  menjadi  milik  perusahaan dan  perusahaan  bebas  

menggunakan  serta menginvestasikan dana tersebut kemana saja. 

Sedangkan  pada  asuransi  syariah  dana  yang  terkumpul  dari  

peserta merupakan  milik  peserta dan perusahaan  hanya  sebagai 

pemegang amanah untuk mengelolanya. Dana tersebut ( kecuali dana 

tabarru’) dapat diambil kapan saja oleh peserta dan tidak dikenakan 

biaya apapun. 

j. Sumber  pembayaran  klaim  pada asuransi konvensional adalah  dari 

rekening  perusahaan  dan  murni  bisnis. Sedangkan pada  asuransi  

syariah,  sumber  pembayaran  klaimnya  diperoleh  dari rekening  

tabarru’  yang merupakan  rekening  dana  tolong-menolong  dari  

seluruh nasabah. 

k. Pada  asuransi  konvensional,  keuntungan  diperoleh  dari  surplus 

underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi dalam satutahun, 

yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang 

saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan 

modal. Profit pada asuransi syariah, diperoleh dari surplus 

underwriting, komisi reasuransi,  dan  hasil  investasi.  Namun  profit  

ini  bukan  seluruhnya  milik perusahaan.  Nantinya  akan  dilakukan  

bagi  hasil  antara  perusahaan  dengan peserta sebagaimana yang 

telah diperjanjikan. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian ini penulis melakukan study review terhadap 

beberapa sumber pustaka agar penelitian ini dapat di lengkapi dan 

disempurnakan. Adapun penlitian terdahulu yang membahas tentang 

obyek yang serupa dengan peneliti, yaitu : 

1. Penelitian dari Jefri Arif Nurmansyah yang bejudul Penerapan Bauran 

Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada Bank BRI Unit 

wonosongo I klaten, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan variabel 

promosi yang digunakan BRI unit I klaten dalam usahanya untuk 

meningkatkan jumlah nasabah adalah periklanan, personal selling  dan 

promosi penjualan serta kegiatan promosi yang dilakukan BRI sangat 

berperan penting dalam meningkatkan jumlah nasabah.
51

 

2. Penelitian dari Darma dan Dita Pramudya Warrdani yang berjudul 

Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pengambilan Produk 

Pembiayaan KPR Platinum ib pada Bank X Syariah Cabang Harmoni-

Jakarta berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dari hasil 

pengujian koefisien regresi (Uji T) dibuktikan bahwa tidak semua 

variabel dalam bauran promosi mempengaruhi keputusan pengambilan 

produk pembiayaan KPR Platinum ib. Hanya untuk variabel promosi 

penjualan dan variabel publisitas yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pengambilan produk pembiayaan KPR Platinum 

ib. Sedangkan untuk variabel periklanan dan variabel personal selling 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan KPR Platinum ib. 

                                                             
51 Jefri Arif Nurmansyah, Penerapan Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah pada 

Bank BRI Unit wonosongo I klaten, 2009 
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Dari hasil pengujian modal regresi (Uji f) dibuktikan bahwa bauran 

pemasaran yang meliputi periklanan, promosi penjualan, personal 

selling, publisitas berpengaruh secara positif dan seginifikan. Namun 

keputusan pengambilan produk pembiayaan KPR Platinum ib di 

dominasi oleh variabel publisitas.
52

 

3. Penelitian dari Megah Selpiah yang berjudul Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap Keputusaan Konsumen Menggunakan Produk pada 

PT. Bosowa Berlian Motor, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa 

bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, 

publisitas, penjualan personel, dan penjualan langsung berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan produk pada PT. 

Bosowa Berlian Motor. Diantara bauran promosi tersebut, promosi 

penjualan yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen menggunakan produk pada  PT. Bosowa Berlian Motor 

berdasarkan hasil koefisien regresi (B) yang menunujukan nilai 

tertinggi diantara variabel lainnya.
53

 

4. Penelitian dari Emy Putri Kurnia yang berjudul Penerapan Bauran 

Promosi pada PT. BPR Cita Dewi Colomadu Surakarta, berdasarkan 

hasil penelitian ini bahwa variabel promosi yang digunakan oleh PT. 

BPR Cita Dewi Colomadu Surakarta meliputi periklanan, personal 

selling, publisitas, promosi penjualan, dan word of mouth. Diantara 

variabel bauran promosi tersebut yang paling efektif adalah personal 

                                                             
52Darma dan Dita Pramudya Warrdani, Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan 

Pengambilan Produk Pembiayaan KPR Platinum ib pada Bank X Syariah Cabang Harmoni-

Jakarta, 2013 
53Megah Selpiah, Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusaan Konsumen Menggunakan 

Produk pada PT. Bosowa Berlian Motor, 2012 



39 
 

selling dan word of mouth karena secara langsung sales marketing 

berhubungan langsung dengan konsumen segingga dapat isi pesan 

dengan maksimal dan selai itu informasi dapat meyebar kemasyarakat 

dengan adanya komunikasi dari satu orang lain.
54

 

5. Penelitian dari Nur, Azizah yang berjudul Strategi Promosi dalam 

Menarik Minat Nasabah Koperasi BMT-UGT Sidogiri Klampis 

Bangkalan Madura berdasarkan hasil penelitian ini bahwa strategi 

promosi yang digunakan oleh koperasi BMT-UGT Sidogiri di Klampis 

Bangkalan Madura adalah personal selling (tatap muka) yang mana 

koperasi BMT-UGT menyebut dengan istilah door to door, 

memanfaatkan jaringan atau networking dan sales promotion (promosi 

penjualan) yang mana koperasi BMT-UGT  menjadikan karyawan dan 

para alumnus dari kopponten  Sidogiri cabang Klampis Bangkalan 

Madura sebagai jaringan tersebut, meningkatkan langganan yang mana 

Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura 

menggunakan brosur  untuk menarik para calon anggota baru untuk 

menabung di Koperasi BMT-UGT Sidogiri di Klampis Bangkalan 

Madura.
55

 

 

 

 

 

                                                             
54Emy Putri Kurnia, Penerapan Bauran Promosi pada PT. BPR Cita Dewi Colomadu Surakarta, 

2012 
55Nur, Azizah, Strategi Promosi dalam Menarik Minat Nasabah Koperasi BMT-UGT  

Sidogiri Klampis Bangkalan Madura, 2010 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No  Ket  Jefri Arif N 

(2009) 

Nur Azizah 

(2010) 

Mega Selpiah 

(2012) 

Emy Putri 

Kurnia (2012) 

Darman dan Dita 

(2013) 

1 Judul 

Penelit

ian 

Penerapan 

Bauran Promosi 

Dalam 

Meningkatkan 

Jumlah Nasabah 

pada Bank BRI 

Unit wonosongo 

I klaten,  

Strategi 

Promosi dalam 

Menarik Minat 

Nasabah 

Koperasi BMT-

UGT Sidogiri 

Klampis 

Bangkalan 

Madura 

Pengaruh 

Bauran 

Promosi 

Terhadap 

Keputusaan 

Konsumen 

Menggunakan 

Produk pada 

PT. Bosowa 

Berlian Motor 

Penerapan 

Bauran Promosi 

pada PT. BPR 

Cita Dewi 

Colomadu 

Surakarta,  

Pengaruh Bauran 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Pengambilan 

Produk 

Pembiayaan KPR 

Platinum ib pada 

Bank X Syariah 

Cabang Harmoni-

Jakarta 

2 Hasil 

Penelit

ian 

Dalam penelitian 

disimpulkan 

bahwa Bank BRI 

unit 1 klaten 

mengunakan 

periklanan, 

personal selling, 

promosi 

penjualan dalam 

meningkatkan 

nasabahnya 

Dalam 

penelitian ini 

disimpulkan 

bahwa 

strategi promosi 

yang digunakan 

oleh koperasi 

BMT-UGT 

Sidogiri di 

Klampis 

Bangkalan 

Madura adalah 

personal selling 

memanfaatkan 

jaringan atau 

networking dan 

sales promotion 

(promosi 

penjualan) 

dalam menarik 

minat nasaba 

Dalam 

penelitian ini 

disimpulkan 

bahwa bauran 

promosi yang 

terdiri dari 

periklanan, 

promosi 

penjualan, 

publisitas, 

penjualan 

personel, dan 

penjualan 

langsung 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

dalam 

menggunakan 

produk pada 

PT. Bosowa 

Berlian Motor.  

hasil penelitian 

ini bahwa 

variabel promosi 

yang digunakan 

oleh PT. BPR 

Cita Dewi 

Colomadu 

Surakarta 

meliputi 

periklanan, 

personal selling, 

publisitas, 

promosi 

penjualan, dan 

word of mouth.  

bahwa tidak 

semua variabel 

dalam bauran 

promosi 

mempengaruhi 

keputusan 

pengambilan 

produk 

pembiayaan KPR 

Platinum ib. 

bauran promosi 

yang meliputi 

periklanan, 

promosi 

penjualan, 

personal selling, 

publisitas  

3 Perbed

aan 

dan 

Persam

aan 

Penelit

ian 

-penelitan 

dilakukan pada 

Bank BRI Unit 

wonosongo I 

klaten 

-sama-sama 

mengunakan 

data kualitatif 

-sama-sama 

membahas 

bauran promosi 

 

-penelitian 

dilakuan pada 

Koperasi BMT 

-UGT Sidogiri 

Klampis 

Bangkalan 

Madura 

-mengunakan 

data kuantitatif 

-sama-sama 

membahas 

promosi 

 

-penelitian 

dilakukapada 

PT. Bosowa 

Berlian Motor 

-data 

kuanlitatif 

-sama-sama 

membahas 

bauran 

promosi 

-penelitian 

dilakukan pada 

PT. BPR Cita 

Dewi Colomadu 

Surakarta 

-sama-sama 

mengunakan 

data kualitatif 

-sama-sama 

membahas 

bauran promosi 

-penelitian 

dilakukan pada 

Bank X Syariah 

Cabang Harmoni-

Jakarta 

-menggunakan 

data kuantitatif 

-sama-sama 

membahas bauran 

promosi 

Sumber : Jefri Arif Nuryansah (2009), Nur Azizah (2010), Megah Selpiah (2012), Emy Putri 

Kurnia (2012), Darman dan Dita Pramudyah Warrdani (2013) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Bauran Promosi Produk Mitra Iqro Plus pada AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

 

Setiap perusahaan akan berusaha mempromosikan seluruh produk atau 

jasa yang dimilikinnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena 

betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, 

maka mereka tidak akan membelinya, termasuk di AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang, selain menciptakan produk yang 

bermanfaat AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

juga menjalankan strategi promosi perlindungan jiwa, terutama pada produk 

Mitra Iqro Plus (asuransi pendidikan). Dengan adanya promosi ini dapat 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan sehingga dapat 

menarik calon nasabah baru.
56

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala 

cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang  Palembang pada 

tanggal 26 Agustus 2016, didapatkan hasil bahwa bentuk-bentuk bauran 

promosi yang digunakan di AJB Bumiputera Divisi Syariah KC Lemabang 

Palembang untuk menarik nasabah Mitra Iqro Plus, diantaranya :
57

 

1. Periklanan (Advertising) 

                                                             
56 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
57 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
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Periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi penjualan dari 

gagasan barang barang atau jasa yang biayai oleh sponsor tertentu yang 

bersifat nonpersonal. Dengan kata lain periklanan adalah bentuk persentasi 

nonpersonal yang dibiayai oleh sponsor untuk mempertegas ide barang 

atau jasa. Media yang gunakan adalah radio, televisi majalah, surat kabar, 

dan billboard 

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang  

menggunakan promosi periklanan untuk menginformasikan dan menarik 

calon nasabah. Penggunaan promosi dengan iklan di AJB Bumiputera 

1912 Divisi Syariah dilakukan dengan berbagai media seperti:
58

 

a. Media Cetak 

AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

menggunakan brosur dalam mempromosikan produk Mitra Iqro Plus, 

brosur tersebut berisi tentang penjelasan mengenai produk Mitra Iqro 

Plus dan manfaat produk yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang. Penyebaran brosur 

dilakukan setiap kali agen mengadakan prospecting (mencari nasabah) 

di lingkungan pasar, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga instansi, dan 

keluarga-keluarga karyawan sendiri.
59

 

b. Media Sosial  

AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

melakukan strategi promosi produk-produk asuransi  melalui facebook 

                                                             
58 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
59 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
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dan website. Karena saat ini, masyarakat lebih sering menggunakan 

akses internet dimanapun dan kapanpun. Selain biaya yang  murah, 

media sosial memudahkan dalam  mendapatkan informasi yang luas 

kepada seluruh masyarakat baik di luar kota maupun di pedesaan. 

Website (www.bumiputera.com) dan facebook (AJB Bumiputera 

1912) merupakan hasil kemajuan teknologi dunia dimana semua 

masyarakat dapat mengetahui tentang  produk-produk asuransi yang 

tawarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah terutama produk 

Mitra Iqro Plus, apabila calon peserta belum jelas mengenai produk 

Mitra Iqro Plus yang dilihatnya melalui brosur.
60

 

Pada media sosial ini, tercantum produk apa saja yang dimiliki 

oleh AJB Bumiputera, pemberitahuan syarat yang harus diperuhi oleh 

calon peserta apabila ingin bergabung, syarat dan cara untuk klaim, 

latar belakang perusahaan, dan grafik pertumbuhan baik dari segi 

simpanan maupun pembiayaan. 

2. Penjualan pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan penjualan oleh perorangan dengan cara 

mendatangi langsung calon nasabah kemudian menyajikan secara lisan 

dalam bentuk percakapan kepada calon nasabah dengan maksud untuk 

mengadakan penjualan. 

Penjualan pribadi secara umum dilakukan oleh seluruh pegawai AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang, mulai dari 

cleaning service, satpam, serta pejabat-pejabat AJB Bumiputera 1912 

                                                             
60 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 

http://www.bumiputera.com/
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Divisi Syariah KC Lemabang Palembang, Namun secara khusus dilakukan 

oleh tenaga marketing (agen).
61

  

Personal selling yang sering dilakukan oleh agen AJB Bumiputera 

Divisi Syariah KC Lemabang Palembang adalah dengan cara door to door, 

dimana agen mendatangi langsung kerumah calon nasabah. Dalam 

kegiatan seperti ini dilakukan setiap hari oleh agen untuk meningkatkan 

volume penjualan produk, terutama produk Mitra Iqro Plus.
62

 

Adapun tugas-tugas agen dalam melakukan promosi produk Mitra Iqro 

Plus yaitu :
63

 

a. Mencari calon nasabah (Prospecting), kegiatan ini dilakukan oleh agen 

secara berkesinambungan. Agen harus mengindentifikasi terlebih 

dahulu siapa target sasaran penjualan produk. Dalam hal ini agen 

bertugas mencari calon nasabah yang mempunyai anak-anak kecil 

terutama anak yang berusia 0-6 tahun.  

b. Menjemput nasabah baru, ini dilakukan apabila tugas agen pertama 

sudah dilaksanakan, maka tugas agen yang kedua adalah menjemput 

calon nasabah yang ingin menginvestasikan dananya. Dalam hal ini 

seorang agen harus bisa menciptakan kepercayaan agar calon nasabah 

merasa aman. 

                                                             
61 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
62 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
63 Hasil wawancara yang diperoleh dari kepala cabang AJB Bumiputera 1912 Divisi 

Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016 
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c. Penunjang, dalam hal ini agen mempersentasikan kepada calon 

nasabah mengenai manfaat dan keunggulan produk Mitra Iqro Plus 

yaitu melalui saleskit. 

3. Publisitas 

Publisitas merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah 

melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stan promosi dipusat 

perbelanjaan, sponsorship kegiatan, program Corporate Social 

Responsibility (CSR), mendukung atau berperan serta dalam kegiatan amal  

AJB Bumiputera Divisi Syariah 1912 KC Lemabang Palembang 

melakukan kegiatan seperti corporate social responsibility (CSR), 

kunjungan kepanti asuhan, gerakan bersih bersama masyarakat, senam 

bersama, yang dilakukan pada saat ulang tahun Bumiputera. Kegiatan 

promosi ini dilakukan untuk meningkatan pamor perusahaan dimata 

nasabah, secara langsung maupun tidak langsung.
64

 

Dari ketiga bentuk bauran promosi yang digunakan oleh AJB 

Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang dalam 

memasarkan produk Mitra Iqro Plus bentuk promosi yang paling sering 

digunakan adalah personal selling.
65

 

B. Faktor Penghambat Dalam Mempromosikan Produk Mitra Iqro Plus 

pada AJB Bumiputera Divisi Syariah KC Lemabang Palembang 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan kepala 

cabang di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah KC Lemabang Palembang, 
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Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
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Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 Agustus 2016. 
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didapatkan hasil bahwa faktor penghambat dalam mempromosikan produk 

Mitra Iqro Plus kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:
66

 

1. Faktor Internal 

 Adapun faktor internal yang menjadi penghambat pemasaran 

produk Asuransi pada AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah KC 

Lemabang Palembang adalah : 

a. Masih rendahnya tingkat skill (kemampuan) tenaga marketing, 

kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh agen dalam 

kegiatan yang berhubungan dengn pemasaran produk-produk 

asuransi, berakibat masih banyak agen yang belum mengerti cara 

pemasaran yang baik. 

b. Yang sering dihadapi masyarakat yaitu, trauma karena masih 

adanya agen yang nakal. Dimana ada setoran premi yang tidak 

disetorkan ke perusahaan asuransi dan memanipulasi data nasabah. 

Sehingga masyarakat trauma dan tidak percaya dengan produk-

produk asuransi. 

2. Faktor Eksternal 

 Adapun faktor internal yang menjadi penghambat pemasaran 

produk Asuransi pada AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah KC 

Lemabang Palembang adalah : 

a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk 

pada AJB Bumiputera 1912 divisi Syariah KC Lemabang 
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Syariah KC Lemabang Palembang, Samsul Komar, 26 
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Palembang. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan 

asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional; 

b. Kurangnya pemahaman tentang asuransi bahkan masyarakat 

menganggap asuransi tidak penting karena mereka tidak melihat 

dari sisi manfaat yang didapat. Maka ini adalah tantangan 

tersendiri bagi para agen dalam memasarkan produk-produk 

asuransi; 

c. Tidak menentunya pendapatan ekonomi dari masyarakat, sehingga 

sering sekali tertundanya masyarakat tersebut dalam memenuhi 

keinginan beransuransi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai 

“Bauran Promosi Produk Mitra Iqro Plus pada AJB Bumiputera 1912 KC 

Lemabang Palembang”, dapat disimpulkan sebagi berikut : 

1. Bauran promosi yang digunakan oleh pihak AJB Bumiputera Syariah 

adalah periklanan, personal selling dan publisitas. Kegiatan promosi 

dilakukan oleh seluruh pegawai AJB Bumiputera Syariah, terutama 

oleh pihak tenaga marketing (agen) 

2. Terdapat hambatan-hambatan dalam mempromosikan produk asuransi 

Mitra Iqro Plus yaitu, masih rendahnya skill (kemampuan) tenaga 

marketing, rasa trauma masyarakat terhadap agen yang curang, 

pengetahuan masyarakat terhadap asuransi syariah, masyarakat 

menganggap asuransi tidak penting, dan tidak menentunya pendapatan 

ekonomi masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

maka penulis memberikan saran kepada AJB Bumiputera Divisi Syariah 

KC Lemabang Palembang agar lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama dalam lingkungan 

sekolah, kantor-kantor serta dirikanlah  dan organisasi tertentu yang 

berhubungan dengan asuransi syariah secara lebih luas kepada masyarakat 
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Palembang khususnya. Dan diharapkan kepada pihak marketing (agen) 

sebagai pemasar produk asuransi syariah di AJB Bumiputera 1912 divisi 

Syariah agar jujur dan professional dalam menjalankan tugasnya, seringlah 

mengikuti kegiatan pelatihan, seminar-seminar yang berhubungan 

pemasaran produk asuransi syariah agar mendapatkan banyak pelajaran 

dalam mempromosikan produk perusahaannya dengan baik dan benar. 

Karena agen adalah ujung tombak dalam sebuah perusahaan asuransi. 
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