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ABSTRAK

       Merupakan suatu hal yang mustahil untuk mengetahui hal–hal yang akan terjadi di masa depan dan sangat tidak mungkin untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada diri seseorang, apakah seseorang itu akan meninggal besok atau kemudian hari. Ketidakpastian ini adalah sebuah risiko yang mau tidak mau harus dihadapi dan diterima. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi berusaha mencari serta menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman, berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian untuk dapat menghindarkan atau mengatasi risiko–risikonya, baik secara individual atau bersama–sama. Dengan usaha dan upayanya manusia menghindari dan melimpahkan  risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya, melalui Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain yaitu ialah Lembaga Asuransi.
       Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dimana bagi setiap orang kematian pasti akan terjadi, yang tidak pasti adalah waktu kematian itu. Sifat dasar asuransi jiwa, adalah proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian maupun usia lanjut. Perbedaan yang essensial antara asuransi jiwa dan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi terhadap suatu peril tertentu adalah bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi akumulasi (tabungan). Sehingga asuransi jiwa memiliki peranan ganda sebagai perlindungan dan investasi atau tabungan.
       Pembangunan di bidang ekonomi yang berdasarkan pada point 4 Bab XIV Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkatkan lagi pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. 
       Investasi adalah cara dalam mengatur sumber–sumber yang kita miliki untuk disimpan dan dikembangbiakan agar bisa menghasilkan pendapatan kembali Perilaku pasar asuransi di Indonesia, khususnya pasar asuransi jiwa, saat ini dipengaruhi oleh pergeseran nilai dan manfaat uang. Dari adanya kebutuhan akan asuransi jiwa dan kebutuhan akan investasi yang paling menguntungkan maka dunia perasuransian mencoba untuk menjawab akan kebutuhan tersebut dengan menciptakan suatu produk yang disebut polis asuransi jiwa unit link.
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