
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama    : Rizky Aulia Rahmi 

Tempat  Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 September 1998 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Agama    : Islam 

Alamat asal                             : Sungai Gampa RT 02. No 05, Rantau 

Badauh. 

Pendidikan 

1. TK Pertiwi Sungai Gampa 

2. SDN Sungai Gampa 2 

3. MTs Nurul Huda 

4. Man 4 Barito Kuala 

5. UIN Antasari Banjarmasin 

Orang Tua 

1. Ayah    : Suwardi (almarhum) 

2. Ibu    : Sarinah 

Pekerjaan    : Pedagang 

Alamat                             : Sungai Gampa RT 02. No 05, Rantau 

Badauh. 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

  

A. Data Informan 

Nama      : 

Umur                 : 

Alamat     : 

Jenis Kelamin     : 

Pendidikan Terakhir   : 

Masa Kerja     : 

Penghargaan yang Pernah diraih   : 

No Telpon/WA     : 

  

List Pertanyaan: 

1) Ketika Anda sedang melakukan prospek kpd nasabah, namun 

ditengah-tengah kegiatan masuk waktu salat, apakah anda akan 

tetap melanjutkan kegiatan atau berhenti untuk melaksanakan salat 

terlebih dahulu? 

2) Apa ada kendala yang anda hadapi baik dari segi internal maupun 

eksternal untuk melaksanakan salat diawal waktu ketika sedang 

bertemu nasabah? 

3) Ketika anda sedang memprospek nasabah yang agak ketus, galak 

dan pemarah sikap seperti apa yang akan anda lakukan? 

4) Apa kendala yang biasa anda rasakan jika bertemu dengan 

nasabah yang demikian (galak dan ketus)? 



5) Apakah anda tetap memperlakukan sama rata atau berbeda dalam 

melayani dan bersikap terhadap nasabah antara kalangan atas dan 

kalangan bawah?  

6) Adakah kendala yang anda hadapi untuk tetap bersikap adil dan 

sama rata kepada nasabah dari semua kalangan baik atas maupun 

bawah? 

7) Seperti apa cara anda memberikan pelayanan terbaik kepada 

nasabah? 

8) Kendala apa yang biasa anda hadapi dalam upaya memberikan 

pelayanan terbaik kepada nasabah? 

9) Jika nasabah bersikap kurang sopan kepada anda, apakah anda 

akan tetap rendah hati untuk memaafkan kesalahannya? 

10) Apa kesulitan yang anda rasakan untuk memaafkan sebuah 

kesalahan jika nasabah tersebut berbuat salah? 

11) Jika membuat janji dengan nasabah apakah anda selalu 

menepatinya? Dan perjanjian seperti apakah itu? 

12) Adakah kendala anda dalam upaya menepati janji yang telah 

dibuat bersama? 

13) Dalam hal penjualan produk asuransi apakah anda menjelaskan 

secara terang-terangan kepada nasabah mengenai produk yang 

ditawarkan, baik dari kelebihan maupun kekurangannya? 

14)  Adakah kendala yang anda alami untuk menjelaskan kelebihan 

maupun kekurangan dari produk yang anda tawarkan? 



15) Bagaimana sikap anda terhadap sesama agen asuransi lainnya, 

apakah tetap saling menghormati? Jika iya, Bentuk penghormatan 

seperti apa yang biasa anda lakukan?  

16) Adakah kendala yang anda rasakan dalam cara bersikap dengan 

sesama agen asuransi lain? 

17)  Jika anda mengetahui aib yang dimiliki oleh agen asuransi lain 

apakah anda akan menceritakan hal tersebut ke publik untuk 

mengalahkan pesaing anda tersebut?  

18) Adakah kendala yang anda alami untuk menyimpan aib orang lain 

yang anda ketahui tersebut? 

19)  Apakah anda pernah memalsukan keaslian dan kelengkapan data 

nasabah karena disogok oleh nasabah untuk mendapatkan 

keuntungan tertentu? Dan pernahkah ada nasabah yang 

menawarkan demikian kepada anda?  

20) Adakah kendala yang pernah anda rasakan dalam upaya 

menghindari sogok menyogok tersebut? 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Wawancara dengan Mba Rizka Yunita Brilliany dikantor asuransi PT 

Jasindo Syariah KP Banjarmasin sekaligus meminta data-data yang 

diperlukan untuk penelitian dari dokumen-dokumen milik PT Jasindo 

Syariah KP Banjarmasin. 

 



Wawancara melalui Whatsapp dengan ibu Sumarni Aris 

 

Wawancara melalui Whatsapp dengan ibu Wahidah Indriyati 

 



Wawancara melalui Whatsapp dengan Bapak M. Arif Rahman 

 

Wawancara tambahan melalui Whatsapp dengan Mba Rizka Yunita 

Brilliany 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 




