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Penelitian ini dilatar belakangi karena Diakui bahwa usaha mikro kecil, 

dan menengah (UMKM) saat ini memiliki peran yang sangat penting di dalam perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi. Dan sebagian besar pengusha muslim mikro kecil dan menengah 

yang ada di Indoneisa adalah seorang muslim serta berkembangnya Asuransi Syariah yang ada 

di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana Persepsi Pengusaha 

Muslim Mikro Pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Mengenai Asuransi Syariah (2) Apa 

Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Dalam Menggunakan 

Asuransi Syariah. Penelitian Ini Memiliki Tujuan (1) Untuk Mengetahui Persepsi 

Pengusaha Musim Mikro di Kecamatan Banjarmasin Selatan (2) Untuk Mengetahui 

Bagaimanakah Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Mengenai Asuransi Syariah Pada 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

Penelitian ini merupakan jenis penilitian lapangan (Filed Reserach) dengan 

pendekatan yang bersifat deskriftif  kualitatif. Data di peroleh dari melalui wawancara kepada 

8 orang pengusaha muslim mikro yang ada di kecamatan Banjarmasin selatan. Setelah data 

terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa  persepsi pengusaha muslim mikro pada 

kecamatan Banjarmasin selatan mengenai Asuransi Syariah adalah baik, karena menurut para 

Informan dengan banyaknya  bermunculan perusahan-

Asuransi Syariah baru yang ada di Indonesia menunjukan bahwa keadaan Asuransi Syariah 

saat dalam keadaan Baik dan mengalami perkembangan. Dan 

adapun persepsi pengusaha muslim mikro di Kecamatan Banjarmasin Serlatan dalam 

menggunakan Asuransi Syariah adalah dikarnakan informan yang berasal dari latar belakang 

berbeda, yakni dimana ada sebagian dari Informan adalah merupakan seorang Nasabah 

Asuransi Syariah yang tentu saja informan memiliki Persepsi terhadap Asuransi Syariah 

dengan berdasarkan pengalaman mereka, sedangkan untuk sebagian informan yang dimana 

merupakan nasabah Asuransi Konvensional dan informan yang  tidak meiliki Asuransi apapun,  

informan memiliki persepsi terhadap Asuransi syariah hanya berdasrkan Pengtahuan dan 

informasi dari sekitar mereka. Namun semua informan setuju bahwa para pengusaha muslim 

Mikro seperti mereka perlu akan Asuransi Syariah. 

 

 

 

 

 


