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Asuransi jiwa diciptakan untuk memproteksi akibat-akibat keuangan 

yang akan muncul apabila nasabah mengalami risiko kehidupan seperti sakit 

kritis, cacat tetap akibat bencana dan atau kecelakaan, serta meninggal dunia. 

Salah satu produk asuransi jiwa ialah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan 

adalah tabungan pendidikan yang memiliki proteksi apabila kita sebagai nasabah 

mengalami risiko kehidupan. Asuransi pendidikan menjadi salah satu alternatif 

untuk mengatasi masalah biaya pendidikan, yang mana dari tahun ke tahun 

semakin meningkat karena inflasi harga. Penulis melakukan penelitian pada AJB 

Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA Financial Indonesia Cabang Malang 

dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana asuransi jiwa 

khusus pendidikan serta bagaimana komparasi pengelolaan dana keduanya pada 

kedua perusahaan asuransi penyedia jasa asuransi jiwa khusus pendidikan 

tersebut. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan komparatif. Data yang dikumpulkan merupakan data primer 

dan sekunder dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data 

deskriptif dengan pendekatan komparatif karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan mengkomparasikan mekanisme pengelolaan dana asuransi 

jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Malang dan AXA 

Financial Indonesia Cabang Malang. 

 

Dari hasil komparasi diperoleh bahwa secara umum mekanisme 

pengelolaan dana asuransi jiwa khusus pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 

Syariah Malang dan AXA Financial Indonesia Cabang Malang tergolong sama, 

yaitu pembayaran premi, dana premi sama–sama dipisahkan menjadi dua rekening 

yaitu rekening dana tabungan / investasi sebagai pengembangan tabungan 

nasabah,  dan rekening dana proteksi sebagai sumber pembayaran klaim. Namun 

yang membedakan adalah untuk dana proteksi / tabarru’ pada Bumiputera 

Syariah dikembangkan / diinvestasikan sesuai syari’at Islam, sedangkan dana 

rekening proteksi pada AXA dibiarkan mengendap dan dana akan cair bila terjadi 

risiko pada salah satu nasabah. 

 


