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Penelitian ini bertolak dari semakin maraknya perusahaan asuransi di 

Banjarmasin. Terlihat pada perkembangan produk dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al 

Amin menjadi hal yang penting karena asuransi ini kegiatan produksinya sampai 

kepada pembiayaan di perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana produk syariah pembiayaan Al Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin serta ingin mengetahui apa latar belakang yang membuat 

produk syariah pembiayaan Al Amin melakukan kerjasama dengan perbankan 

konvensional dan perbankan syariah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, dimana jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif 

kualitatif, karenanya untuk memperoleh hasil data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian turun lansung kelapangan untuk mendapatkan hasil wawancara dari 

responden yaitu pimpinan serta staf marketing support dari PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Al Amin Kantor Cabang Banjarmasin. 

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi, hasil 

penelitian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, katagorisasi, interpretasi dan 

matriks. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 

mengacu kepada landasan teori. 

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: bahwa produk syariah 

pembiayaan Al Amin adalah produk yang program kerjasamanya di fokuskan untuk 

lembaga perbankan, kemudian produk syariah pembiayaan Al Amin adalah produk 

yang lahir semenjak berdirinya perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dan 

yang terakhir produk syariah pembiayaan al amin adalah produk unggulan yang 

meningkatkan kualitas perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Kedua: Latar 

belakang yang membuat produk syariah pembiayaan Al Amin melakukan kerjasama 

dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah adanya sistem saling 

menguntungkan dari kerjasama, yang mana antara produk syariah pembiayaan Al 

Amin mendapatkan keuntungan dan begitu pula dengan perbankan konvensional dan 

syariah, kemudian diperkuat dengan fatwa DSN Nomor. 91/DSN-MUI/IV/2014 

tentang pembolehan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga 

perbankan konvensional. kemudian produk yang programnya mengenai perlindungan 

jiwa nasabah perbankan dan yang terakhir adanya investasi dana deposito di lembaga 

perbankan, Namun tidak ada penanaman dana investasi yang dititipkan di perbankan 

konvensional kerjasama yang terkait hanya tentang perlindungan serta adanya unsur 

tolong-menolong.  

 


