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ABSTRAK

APLIKASI PROSES SELEKSI RISIKO PADA NASABAH 
ASURANSI JIWA PERORANGAN (STUDI PADA PT. 
ASURANSI JIWA SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912 

YOGYAKARTA)

NUR FAZILLAH MILAWATI
13423093

Proses seleksi risiko adalah suatu elemen yang penting dalam perusahaan 
asuransi, karena akan berdampak pada profit yang diterima perusahaan asuransi. 
proses seleksi risiko ini harus dilakukan dengan ketat dan teliti. jika tidak 
perusahaan asuransi akan mengalami kerugian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses seleksi risiko 
pada nasabah asuransi jiwa perorangan,mengetahui apa saja kendala-kendala yang
ditemui dalam proses seleksi risiko pada calon peserta asuransi,  dan mengetahui 
apakah seleksi risiko pada nasabah asuransi jiwa perorangan di PT. Asuransi Jiwa 
Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta telah optimal atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan 
kualitatif.Data primier yang digunakan dalam bentuk data berupa company profil, 
serta hasil wawancara pribadi dengan narasumber.Data sekunder bersumber dari 
buku-buku, website, jurnal dan penelitian terdahulu dan sumber-sumber lainnya.

Kesimpulan penelitian ini secara singkat adalah: (1) tahapan kegiatan 
seleksi resikopada PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta
adalah; field underwriting, observasi kembali oleh supervisior, entry data dan 
menyeleksi data dan diakhiri dengan keputusan underwriting (2) kendala yang 
ditemui underwriter dalam proses seleksi risiko adalah pengisian surat permintaan 
asuransi jiwa yang tidak lengkap dan data pengalaman pertanggungan 
sebelumnya. Sedangkan solusi atau alternatif yang dilakukan adalah underwriter 
dituntut untuk berhati-hati dalam menerima dan memasukkan data yang dikirim 
oleh agen. (3)prosesunderwriting telah berjalan optimal, karena tidak pernah 
terjadi klaim meninggal dunia karena faktor moral hazard yang tidak baik. 
Penerapan prinsip syariah diterapkan dalam proses underwriting pada asuransi 
jiwa syariah sebagai proses kontrol perusahaan dalam kegiatan menajemen risiko 
PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumipuera 1912 membuat hasil underwriting 
optimal.

Kata Kunci: Asuransi, Underwriter, Underwriting, Seleksi, Risiko 
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ABSTRACT

APPLICATION OF RISK SELECTION PROCESS TO 
INDIVIDUAL LIFE INSURANCE (STUDY ON PT. ASURANSI 

JIWA SYARIAH AJB BUMIPUTERA 1912 YOGYAKARTA)

NUR FAZILLAH MILAWATI
13423093

The process of risk selection is an important element in the insurance 
company, because it will impact on the profit received by the insurance company. 
The process of risk selection must be done with a rigorous and thorough. 
Otherwise the insurance company will incur losse

The purpose of this thesis is to know the process of risk selection on 
individual life insurance customers, to know what are the constraints encountered 
in the selection process of risk to prospective insurance participants, and to know 
whether the selection of risk to individual life insurance customers in PT. 
Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta has been optimal or not.

The type of research used is descriptive, with a qualitative approach. 
Primary data used in the form of data in the form of company profile, as well as 
the results of personal interviews with resource persons. Secondary data is 
sourced from previous books, websites, journals and research and other sources.
The conclusion of this research briefly is: (1) stage of risk selection activity at PT. 
Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta is; Field underwriting, 
supervision observation, data entry and data selection and ending with 
underwriting decisions (2) obstacles encountered by underwriters in the risk 
selection process are incomplete submissions of life insurance requests and prior 
coverage of coverage. While the solution or alternative is done underwriter is 
required to be careful in receiving and entering data sent by the agent. (3) The 
underwriting process has been running optimally, because there is never a claim 
of death due to moral hazard is not good. Implementation of sharia principles 
applied in the process of underwriting on sharia life insurance as a process of 
corporate control in risk management activities of PT. Asuransi Jiwa Syariah AJB 
Bumipuera 1912 makes optimal underwriting.

Keyword: Insurance, Underwriter, Underwriting, Selection, Risk 
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagiandilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus.Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh Ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er
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ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Es dan ye

ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah)

ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Ki

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En
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و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ΄ Apostrof

ى Ya Y Ye

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama

 َ◌ Fathah A A

 ِ◌ Kasrah I I

 ُ◌ Dhammah U U 

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda Nama Huruf latin Nama

َ◌يْ ... Fathah dan ya Ai a dan i

َ◌وْ ... Fathah dan wau Au a dan u
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Contoh:

َكَتبَ  -kataba

َفَعل -fa’ala

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan 

huruf
Nama

Huruf dan 

tanda
Nama

َ◌ى... ا …
Fathah dan alif atau 

ya
A a dan garis di atas

ِ◌ى.... Kasrah dan ya I i dan garis di atas

ُ◌و.... Dhammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

َقال - qảla قِْیل - qỉla

َرمىَ  - ramả َیقُْولُ  - yaqủlu

Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah ‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

‘h’.
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c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: 

َرْوَضُة األَْطفَالُ  - raudah al-atfảl

- raudatul atfảl

َرةُ  الَمِدْیَنُة اْلُمَنوَّ -l-Madỉnah al-Munawwarah

- al-Madỉnatul-Munawwarah

َطْلَحةْ  -talhah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu.

Contoh: 

َنا َربَّ -rabbanả الَحجّ  -al-hajj

لَ  َنزَّ -nazzala مَ  ُنعِّ -nu’’ima

البِرّ  - al-birr

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ُجلُ  لرَّ - ar-rajulu الَقلَمُ  - al-qalamu

دُ  یِّ السَّ -as-sayyidu لَبِدْیعُ  - al-badỉ’u

الشَّْمسُ  -as-syamsu الَجالَلُ  - al-jalảlu

Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif.

Contoh:

َتأُْخُدْونَ  -ta’khuzuna إِنَّ  Inna

َتأُْخُدْونَ  -an-nau’ ِمْرتُ  - umirtu

َشْیئٌ  -syai’un أََكلَ  - akala

3. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikandengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka 
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transliterasi ini,penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya.

Contoh: 

اِزقِْینَ  َوإّن ّهللا لَُھَو َخْیُر الرَّ -wa innallảha lahuwa khair ar-rảziqỉn

-Wa innallảha lahuwa khairrảziqỉn

َوأَْوُف اْلَكْیَل َواْلِمْیَزانَ  -wa auf al-kaila wa-almỉzản

-wa auf al-kaila wal mỉzản

إِْبَراِھْیُم اْلَخلِْیل -ibrảhỉm al-Khảlỉl

-ibrảhỉmul-Khảlỉl

بِْسِم ّهللا َمْجَراَھا َوُمْرَساَھا -bimillảhi majrehả wa mursahả

ِ َعلَى النَّاس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْیِھ َسِبْیالً  ّ ِ َو ibrảhỉm al-Khảlỉl

ibrảhỉmul-Khảlỉl

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalamtransliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apayang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskanhuruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh katasandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut,bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

ٌد إِالَّ َرُسْولٌ  َوَما ُمَحمَّ -wa mả Muhammadun illả rasl

َل َبْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس  َة ُمَباَرَكاإِنَّ أَوَّ لَلَِّذى بَِبكَّ -inna awwala baitin wudi’a linnảsi 
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llazỉbibakkata mubarảkan

نَ ~َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذى أُْنِزَل فِْیِھ اْلقُْرا -syahru ramadảna al-lazỉ unzila fỉh al-

qur’ảnu

-syahru ramadảnal-lazỉ unzila fỉh al-

qur’ảnu

بِاألفُِك اْلُمِبْینَ هُ ~َولََقْد َرا -wa laqad ra’ảhu bil-ufuqi al-mubỉn

-wa laqad ra’ảhu bil-ufuqil-mubỉn

ِ َربِّ اْلَعاَلِمْینَ  ّ ِ اْلَحْمدُ  -alhamdu lillảhi rabbi al-‘ảlamỉn

-alhamdu lillảhi rabbil-‘ảlamỉn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnyamemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehinggaada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan.

Contoh:

َن ّهللاِ َوَفْتٌح َقِرْیبٌ َنْصٌر مِ  -nasrun minallảhi wa fathun qarỉb

ِ األَْمُر َجمْیعاً  ّ ِ -lillảhi al-amru jamỉ’an

-lillảhil-amru jamỉ’an

ُ بُِكلِّ َشْیٍئ َعلِْیمٌ  َوهللاَّ - wallảhu bikulli sya’in ‘alỉm

4. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid.Karena itu peresmianpedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid.
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5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

c. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

d. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ُجلُ  الرَّ ar-rajulu الَقلَمُ  - al-qalamu

دُ  یِّ لسَّ as-sayyidu الَبِدْیعُ  - al-badỉ’u

لشَّْمسُ  as-syamsu الَجالَلُ  - al-jalảlu
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ  بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـُْفِسنَا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِد اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ

َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه .َ ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمنْ 

ْينِ . َوَرُسْولُهُ  .اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلىآِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
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