
STRATEGI PERSAINGAN PERUSAHAAN ASURANSI 

(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Takaful) 

 

 Budi Sulistyo 

bsulistyo@staff.gunadarma.ac,id 

 

ABSTRAK 

 

Dalam kehidupan, manusia senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya risiko 

seperti hari tua, kecelakaan diri,kematian, kebakaran rumah dan sebagainya. Salah satu cara 

untuk menanggulangi berbagai risiko jiwa dan harta adalah dengan asuransi. Banyak 

perusahaan asuransi yang ada (konvensional) menawarkan jasa perlindungan untuk risiko-

risiko tersebut berupa asuransi jiwa dan asuransi harta benda, tetapi dalam pelaksanaannya 

ada beberapa hal yang masih meragukan terutama dipandang dari Syariah Islam, yaitu 

adanya unsur gharar (ketidak jelasan), maisir (untung-untungan/judi) dan riba (bunga). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi persaingan perusahaan asuransi 

Takaful. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara untuk data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif. Metode analisis menggunakan analisis 

kualitatif dan SWOT. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang 

dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful mencakup strategi bentuk perusahaan, strategi 

mekanisme pengelolaan dana, strategi penentuan segmen pasar sasaran, dan strategi bauran 

pemasaran. Walaupun masih ada kekurangannya tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa strategi pemasaran yang diterapkan saat ini telah cukup berhasil mendorong 

peningkatan pertumbuhan perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangn industri asuransi di Indonesia sejak berlakunya deregulasi oleh pemerintah 

tahun 1980an, mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Banyaknya perusahaan 

asuransi yang beroperasi baik konvensional maupun asuransi syariah, menjadikan semakin 

ketatnya persaingan. Berbagai cara banyak dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk 

mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. PT. Asuransi Takaful adalah salah satu 

asuransi yang berdasarkan pada syariah Islam. Salah satu cara untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat. Penerapan strategi 

pemasaran sangatlah penting, terutama sebagai upaya perusahaan agar perusahaan berhasil 

dalam memasuki persaingan. Apabila perusahaan dalam penerapan strateginya tidak tepat, 

maka tujuan dari perusahaan tidak akan bisa dicapai apalagi jika peusahaan tersebut 

tergolong baru dalam memasuki persaingan. Dengan demikian maka perusahaan dituntut 

untuk lebih cermat dalam menetukan strateginya. 
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METODE PENELITIAN 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis 

penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif SWOT. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka.  

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Pemasaran  
 

Menurut William J. Stanton (1978), adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis 

yang saling berhubungan, ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan pembeli. 

 

Pengertian Bauran Pemasaran  

 

Lupiyoadi (2006:70), menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah merupakan alat bagi 

pemasar yang terdiri atas unsur-unsur program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar 

supaya implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan 

sukses. Inti bauran pemasaran, yaitu : Product, Price, Place, dan Promotion, ditambah 

dengan People, Process, dan Customer Service. 

 

Strategi Pemasaran 

 

Menurut Craven yang dikutip dari Purwanto (2008:151), strategi pemasaran adalah sebagai 

strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan dalam penentuan pasar sasaran bagi 

produk bisnis, penetapan tujuan pemasaran, pengembangan, pelaksanaan, serta pengelolaan 

strategi program pemasaran, menentukan posisi pasar yang direncanakan untuk memenuhi 

keinginan konsumen pasar sasaran. 

 

Pengertian Asuransi 

 

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi 

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga 

yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti 

atau yang memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.( UU no.2 tahun1992, Tentang Usaha Perasuransian).  

 

Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)  

 

Menurut Freddy Rangkuti (2006), Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi 

pemasaran berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis dilakukan dengan 



membuat matrik IFAS (Internal Strategy Factors Analyis Summary) dan matrik EFAS 

(Eksternal Strategy Factors Analyis Summary). Matrik IFAS disusun berdasarkan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan matrik EFAS disusun berdasarkan 

peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan.  

 

 

PEMBAHASAN 

 

Strategi Bentuk Perusahaan Asuransi Takaful 

 

Gharar (ketidak jelasan). PT. Asuransi Takaful adalah perusahaan asuransi jiwa yang 

berdasarkan pada syariah Islam, dengan aqad saling tolong menolong dan saling menjamin 

(aqd takafuli), berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang mengandung unsur 

gharar/ketidak jelasan dalam bentuk aqad pertukaran/aqd tahaduli (sumber dana 

pembayaran klaim), yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. 

Berapa yang dibayarkan (premi) dan berapa yang akan diterima (uang pertanggungan).  

 

Maisir (untung-untungan/judi), dalam asuransi takaful unsur maisir ini tidak ada karena 

pada waktu perjanjian sejak awal aqad dilakukan nilai tunai sudah ada, jadi jika seseorang 

meningggal sebelum jatuh tempo asuransi, maka keluarga orang tersebut akan menerima 

uang tanggungan, sebaliknya dalam asuransi konvensional jika seseorang pemegang polis 

klaim sebesar 10 juta rupiah sedangkan preminya 2 juta rupiah, maka perusahaan akan rugi, 

atau karena alasan tertentu jika seseorang membatalkan kontraknya sebelum mempunyai 

nilai tunai, misalnya pada akhir tahun kedua, maka orang tersebut tidak akan menerima 

uang yang sudah dibayarkan. 

 

Riba adalah sama dengan investasi dengan segala bentuk yang memperoleh bunga uang 

atau benda lain sebagai imbalan. Hal ini dilakukan pada asuransi konvensional, sedangkan 

asuransi takaful dalam praktiknya melakukan kerja sama dengan para peserta/nasabah 

(pemegang polis) atas dasar principal-mudharabah (bagi hasil). Takaful keluarga sebagai al 

mudharib yang menerima uang dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan 

sesuai dengan syariah, sedangkan peserta asuransi sebagai shahibulmaal yang akan 

mendapat manfaat jasa perlindungan serta hasil bagi dari simpanan dana serta keuntungan 

asuransi keluarga. 

 

Strategi Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful 

 

Setiap premi Takaful yang diterima akan dimasukkan kedalam:  

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana milik peserta dan akan dibayarkan bila, 

pertanggungan berakhir, peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, peserta 

meninggal dunia dalam masa perjanjian. 

Rekening khusus (tabarru) yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai dana 

kebajikan dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris bila 

peserta meninggal dunia dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dalam masa 

perjanjian dan pertanggungan berakhir dalam hal surplus dana. 



 

Mekanisme pengelolaan dana PT. Asuransi Takaful 

 

Mekanisme pengelolaan dana PT. Asuransi Takaful dapat digambarkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Mekanisme pengelolaan dana PT. Asuransi Takaful 

 

Strategi Penentuan Pasar Sasaran 

 

Dasar yang digunakan untk menentukan pasar sasaran adalah segmentasi pasar factor 

sosiologis yaitu agama. Segmen yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang beragama 

Islam, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam hal ini sesuai dengan prinsip 

asuransi yang berdasarkan pada syariah Islam. 

 

Strategi Bauran Pemasaran 

 

Strategi produk dilakukan dengan menawarkan produk perorangan dan produk kumpulan. 

Produk perorangan meliputi takaful Dana Investasi (Fuldana), Takaful Dana Haji (Fulhaji), 

dan Takaful Dana Siswa (Fulsiswa). Sedangkan produk kumpulan terdiri atas Takaful 

Pembiayaan, takaful Al Khairat, Takaful Majelis Ta’lim, Takaful Perjalanan Haji dan 

Umroh, Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan, Takaful Kecelakaan Siswa, dan Takaful 

Wisata dan Perjalanan. 

 

Strategi Harga 

 

Harga pada asuransi konvensional ditentukan berdasarkan pada Uang Pertanggungan yang 

ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan pada asuransi Takaful ditentukan oleh peserta 

berapa besar uang yang mampu dibayarkan/ditabungkan pada perusahaan dalam 1 bulan, 3 

bulan, 4 bulan, tahunan atau sekaligus selama masa kontrak. 
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Strategi Distribusi Tempat 

 

Strategi distribusi dilakukan dengan menggunakan multiple chanel strategy dengan 

menggunakan beberapa saluran distribusi melalui agen, broker, dan penjualan secara 

langsung kepada nasabah melalui counter, konsultan dinas luar maupun pimpinan dan 

karyawan. 

 

Strategi Promosi 

 

Strategi ini dilakukan dengan melalui pengiklanan, publikasi, penjualan personel atau 

promosi penjualan. 

 

Analisis SWOT 

 

Analisis Lingkungan Internal, menganalisis kekuatan dan kelemahan fungsi-fungsi yang 

mempengaruhi kegiatan dalam pemasaran perusahaan. 

Faktor-faktor yang menjadi Kekuatan perusahaan :  

a. Sistem organisasi menggunakan sistem ekonomi Islam yaitu bagi hasil dan 

pengelolaannya didasarkan pada syariah Islam dengan meniadakan gharar, maisir 

dan riba. 

b. Devisi Pemasaran berpengalaman dan professional dengan saluran distribusi 

melalui agen, broker dan penjualan secara langsung. 

c. Kondisi keuangan sangat kuat dengan peningkatan asset perusahaan 45% per 

tahunnya dan sumber dana berasal dari investasi yang ditanamkan pada Bank 

Muamalat Indonesia. 

d. Produk ditawarkan kepada nasabah perorangan dan kumpulan  

e. Memiliki personalia yang handal dengan diberikannya pelatihan dan kursus-kursus 

yang sesuai dengan bidangnya. 

 

Faktor-faktor yang menjadi Kelemahan perusahaan : 

a. Kegiatan promosi kurang gencar dilakukan terutama melalui iklan. 

b. Kegiatan Research dan Development belum banyak dilakukan. 

c. Saluran distribusi masih mengandalkan tenaga salesman. 

 

Analisis Lingkungan Eksternal, menganalisis lingkungan perusahaan dengan melihat 

aspek-aspek yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. 

 

Aspek yang menjadi Peluang:  

a. Aspek Ekonomi, dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat pendapatan  

masyarakat yang cukup baik terutama dari kalangan menengah keatas. 

b. Aspek Sosial Budaya, dengan adat istiadat, budaya daerah, dan toleransi antar 

agama yang kuat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, sehingga produk 

Takaful menjadi prioritas utama dalam masyarakat. 

c. Aspek Politik, di Indonesia stabil, tidak bergejolak dan adanya undang-undang 

perasuransian no.2 tahun 1992. Hal ini menjadikan kokohnya asuransi. 



d. Aspek Teknologi, berkembang sangat cepat menjadikan banyak risiko yang harus 

dihadapi, sehingga asuransi diperlukan oleh mereka. 

e. Barries to entry menjadi penghalang karena masyarakat sudah terbiasa dengan 

konvensional. 

f. Konsumen/nasabah terbiasa dengan konvensional (bunga). 

 

Aspek yang menjadi Ancaman : 

a. Pendatang Baru tidak begitu keras, justru perusahaan lama banyak yang menentang 

dengan adanya asuransi ini. 

b. Produk Substitusi terutama yang berasal dari bank swasta maupun bank pemerintah 

seperti tabungan dengan segala macamnya. 

c. Pesaing, (rivalry), diantara yang ada terutama persaingan dalam hal harga, iklan, 

potongan harga dan pelayanan. 

 

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tertimbang SWOT 

 

Factor Analisis Bobot Rating Nilai Tertimbang 

(bobot x rating) 

1. Analisis Kekuatan 

a. Image Perusahaan 

b. Produk 

c. Devisi Pemasaran 

d. Kondisi Keuangan 

e. SDM 

 

0,15 

0,15 

0,25 

0,35 

0,10 

 

3 

3 

3 

3 

2 

 

0,45 

0,45 

0,75 

1,05 

0,20 

 1.00  2,90 

2. Analisis Kelemahan 

a. Kegiatan Promosi 

b. Kegiatan R&D 

c. Saluran Distribusi 

 

0,55 

0,05 

0,40 

 

2 

1 

2 

 

1.10 

0,05 

0,80 

 1,00  1,95 

3. Analisis Peluang 

a. Ekonomi  

b. Sosial Budaya 

c. Politik 

d. Teknologi 

e. Barriers to Entry 

f. konsumen 

 

0,35 

0,15 

0,05 

0,10 

0,05 

0,30 

 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

 

1.05 

0,45 

0,15 

0,30 

0,10 

0,90 

 1,00  2,95 

4. Analisis Ancaman 

a. Pendatang Baru 

b. Produk Substitusi 

c. Pesaing 

d. Rivalry  

 

0,10 

0,20 

0,35 

0,35 

 

1 

2 

2 

3 

 

0,10 

0,40 

0,70 

0,70 

 1,00  1,90 



Dari table 1 terlihat bahwa dengan semakin besar nilai bobotmya maka semakin penting 

factor tersebut dalam memberikan kontribusi kekuatan dan kelemahan atau peluang dan 

ancaman bagi perusahaan. Hasil perhitungan nilai tertimbang menunjukkan bahwa 

kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan 2,90 poin lebih besar 0,95 poin dari pada 

kelemahannya dengan nilai 1,95 poin. Pada analisis peluang dan ancaman, menunjukkan 

nilai peluang 2,95 poin, lebih besar 1,05 poin daripada nilai ancamannya dengan nilai 1,90 

poin, sehingga gambar diagram SWOT sebagai berikut: 
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Gambar 2. Diagram Hasil Analisis SWOT PT. Asuransi Takaful. 

 

Pada gambar 2 tersebut terlihat bahwa posisi perusahaan Asuransi Takaful berada pada 

posisi kuadran pertama yang merupakan situasi yang menguntungkan yaitu perusahaan bisa 

mendapatkan beberapa peluang dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful mencakup strategi 

bentuk perusahaan, strategi mekanisme pengelolaan dana, strategi penentuan segmen 

pasar sasaran, dan strategi bauran pemasaran. Walaupun masih ada kekurangannya 

secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan saat ini 

telah cukup berhasil mendorong peningkatan pertumbuhan perusahaan. 



 

2. Kekuatan yang dimiliki perusahaan meliputi, organisasi, devisi pemasaran, kondisi 

keuangan, produk dan sumber daya manusia. Sedangkan yang menjadi kelemahannya 

adalah, masih kurang gencarnya dalam melakukan kegiatan promosi, riset dan 

pengembangan serta saluran distribusi yang meliputi jumlah, cakupan dan 

pengendalian. Dari lingkungan jauh (remote environment), perusahaan dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi, social, budaya, politik dan teknologi. Dari segi lingkungan 

industri (industry environment), perusahaan menghadapi suatu keadaan dengan 

karakteristik rintangan masuk dalam industri yang rellatif cukup tinggi, adanya 

ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar menawar pembeli yang kurang dominan, 

serta adanya produk substitusi dan jumlah pesaing yang harus diwaspadai. Perusahaan 

harus mewaspadai ancaman-ancaman yang dating dari perusahaan persaing, terutama 

dalam hal rivalitas (rivalry). Kondisi perusahaan berada pada posisi kuadran pertama 

dalam diagram analisis SWOT, yang berarti bahwa perusahaan mempunyai peluang 

lingkungan dan mempunyai kekuatan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

3. Strategi pemasaran yang digunakan saat ini dapat mencapai tujuan perusahaan dalam 

memperkenalkan produk, meningkatkan jumlah pelanggan dan premi yang diterima 

oleh perusahaan. 

 

SARAN 

  

Dengan melihat hasil analisis SWOT yang menunjukkan posisi perusahaan pada kuadran 

pertama, maka dapat diberikan saran : 

 

1. Perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran yang agresif dan berorientasi pada 

pertumbuhan dengan cara mengembangkan pasar secara intensif melalui kegiatan 

promosi terutama dalam pengiklanan, sehingga keberadaan perusahaan dan produk 

dapat lebih luas dikenal oleh masyarakat. 

 

2. Untuk mendukung strategi tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya 

manusi terutama bagian pemasaran. 
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