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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian Indonesia seringkali masih mengalami depresiasi 

sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sistem perekonomian yang 

diterapkan di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia secara tertulis 

menganut sistem Pancasila atau dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan. 

Namun, pada aplikasinya Indonesia cenderung menerapkan sistem ekonomi 

liberal atau kapitalis. Perekonomian di Indonesia lebih memihak kepada 

pemilik modal dan mensejahterakan para pemilik modal. Kondisi 

perekonomian Indonesia yang masih pincang memerlukan stimulus baru yang 

dapat merangsang kegiatan perekonomian yang lebih segar.  

Sistem perekonomian yang ada di Indonesia menggunakan dua konsep 

yang menjadi wajah lembaga perekonomian, yaitu Konvensional dan Syariah. 

Lembaga perekonomian yang menganut sistem konvensional menggunakan 

konsep bunga yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Sedangkan lembaga 

perekonomian yang menganut sistem syariah menggunakan konsep bagi hasil 

yang masih belum begitu dipahami oleh masyarakat, bahkan lembaga syariah 

itu sendiri.  

Dalam sistem konvensional identik dengan adanya bunga. Bunga 

dalam hal ini adalah pengambilan manfaat lebih dari suatu transaksi ekonomi. 

Menurut Kasmir dalam bukunya, bunga dapat diartikan sebagai balas jasa 
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yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip 

konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
1
 

Berdasarkan teori bunga, banyak hal-hal yang dinilai tidak menguntungkan 

salah satu pihak. Dalam kegiatan jual beli secara kredit misalnya, konsumen 

banyak dirugikan oleh produsen yang mengambil celah dari kebutuhan 

konsumen yang mendesak.  

Produsen memberikan kemudahan-kemudahan dalam jual beli baik 

barang maupun jasa, namun dibalik kemudahan tersebut, konsumen 

mendapatkan biaya-biaya yang melebar dari harga awal. Seharusnya, dengan 

biaya yang semakin banyak tersebut konsumen merasa keberatan dan enggan 

untuk bertransaksi secara kredit. Sebaliknya, konsumen semakin menggemari 

transakssi secara kredit tersebut. Banyak masyarakat yang membeli barang 

secara kredit dengan cicilan setiap bulan dan disertai dengan bunga setiap 

bulannya. Pasalnya, masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

membeli suatu barang jika harus melakukan transaksi secara tunai dan lunas. 

Karenanya, kemudahan yang diberikan oleh produsen menjadi solusi bagi 

masalah pemenuhan kebutuhan konsumen meskipun harus membayar lebih 

dari harga sebenarnya. 

Fakta yang telah muncul di masyarakat menunjukkan bahwa sistem 

ekonomi ribawi yang ditandai dengan sistem bunga pada lembaga keuangan 

baik bank maupun non bank ternyata tidak mampu meningkatkan 

perekonomian rakyat, baik dalam skala mikro maupun makro. Bahkan 

                                                           
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2001) hlm. 
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sebaliknya, yang terjadi justru semakin memburuk dari waktu ke waktu, 

dengan beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran yang semakin 

bertambah, nilai uang rupiah yang menurun, kemiskinan semakin 

memprihatinkan dan sebagainya.  

Fakta perekonomian saat ini merupakan bukti-bukti yang 

membuktikan tentang kegagalan sistem ekonomi ribawi dan praktek bunga 

pada lembaga keuangan khususnya di Indonesia. Demikian pula pada ekonomi 

rakyat dimana banyak usaha masyarakat yang menjadi bangkrut karena 

rongrongan keharusan membayar bunga atas pinjaman modal yang diperoleh 

dari perbankan non syariah (konvensional).  

Dalam islam, segala bentuk praktek riba dan bunga adalah dilarang. 

Baik yang diterapkan pada lembaga masyarakat maupun dalam praktek 

sederhana di lingkungan masyarakat. Pelarangan praktek riba tersebut seperti 

pada sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan 

riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba yang dipraktikkan oleh 

pamanku, Abbas." Dalam ayat Al-qur'an juga telah dicantumkan tentang 

larangan praktek bunga (riba), sal ah satunya terdapat pada Q.S Ar-Ruum : 39 

yang berbunyi: "Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia 

menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 

Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang 

yang melipatgandakan (pahalanya)." 
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Islam datang sebagai agama yang sempurna dengan aturan yang 

lengkap untuk memperbaiki Negara dan manusia dalam mengatur segala 

urusan dunia dan akhirat. Islam sangat peduli terhadap upaya pelurusan akidah 

dan iadah, serta perbaikan akhlak dan muamalah.salah satu hal penting dalam 

bermuamalah adalah bertransaksi bisnis karena menyangkut hubungan timbal 

balik dalam masalah harta benda.   

Agama islam membangun aturan bisnis berlandaskan iman dan 

berazazkan akidah. Allah SWT menghalalkan manusia melakukan transaksi 

jual beli dan melarang riba seperti yang dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah: 275 

yang berbunyi, "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, 

orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya." 

Sistem keuangan syariah dipandang sebagai sistem yang paling ideal 

diantara sistem keuangan kapitalis dan sosialis. Hal ini karena sistem tersebut 

dilandasi oleh iman, kaidah, norma, yang selaras dengan tujuan Islam sebagai 

rahmatan lil alamin, antara lain watak sangat manusiawi dan bersahabat, 
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orientasi yang agamis dan syar'i, pandangan yang realitas dan positif. Islam 

tidak memberikan jalan kepada individu untuk memperkaya diri, berspekulasi, 

berjudi, dan merugikan orang lain.  

Sistem keuangan syariah menawarkan solusi karena melarang adanya 

transaksi yang bersifat Maisir, Gharar, dan Riba. Tidak sedikit masyarakat 

umum bahkan kalangan intelektual terdidik yang masih menganggap bahwa 

keuangan syariah sama saja dengan keuangan konvensional. Hal terseut 

berujung pada anggapan antara bagi hasil dan margin keuntungan adalah sama 

saja dengan bunga, bahkan mengklaim bahwa bagi hasil dan margin hanyalah 

nama lain dari sistem bunga.  

Karakteristik mendasar dari sistem keuangan syariah, yaitu pertama, 

harta yang dimiliki oleh manusia dipandang sebagai titipan atau amanah Allah 

SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus 

sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, mendorong pengelolaan harta sesuai 

prinsip syariah. Ketiga, menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai daar 

pengelolaan dan hubungan antar para pelaku. Keempat, adanya kesamaan 

ikatan emosional yang kuat didasarkan pada prinsip keadilan, kesederajatan, 

dan prinsip ketentraman antara pemilik, pengelola, dan pengguna dana. 

Kelima, penentuan besarnya resiko bagi hail dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. 
2
 

Salah satu penerapan praktek riba dalam sistem ekonomi konvensional 

dan praktek bagi hasil dalam sistem ekonomi syariah adalah pada lembaga 

                                                           
2
 Dewan Pengawas Syariah di Wilayah Kerja Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa 

Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah, (Surabaya: 

Otoritas Jasa Keuangan, 2015), hlm. 178 
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perasuransian. Saat ini, auransi telah berkembang menjadi suatu bidang 

usaha/bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam 

kehidupan ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi, terutama di 

bidang pendanaan.   

Asuransi artinya transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, 

tertanggung dan penanggung. Penanggung menjamin pihak tertanggung, 

bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang 

mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula 

belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat/kapan 

terjadinya. Sebagai kontra prestainya si tertanggung diwajibkan membayar 

sejumlah uang kepada si penanggung, yang besarnya sekian persen dari nilai 

pertanggungan, yang biasa disebut premi.
3
  

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut 

syariah atau asuransi islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi 

konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu 

perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasiliator hubungan struktural 

antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima 

pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi islam atau sering 

diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip 

                                                           
3
 Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2003), hlm. 71 
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operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu kepada Al-

Qur’an dan As-sunnah.
4
  

Dalam terjemahan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam 

terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa arab), ta’min (bahasa 

arab) dan islamic insurance (bahasa inggris). Istilah-istilah tersebut pada 

dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna 

pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang 

paling popular digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling 

banyak digunakan di beberapa Negara termasuk Indonesia adalah istilah 

Takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, 

sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. 
5
  

Apabila kita memasukkan asuransi takaful kedalam lapangan 

kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung 

arti yaitu saling menanggung risiko di antara sesama manusia sehingga di 

antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-

masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan 

dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di 

mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung 

menanggung risiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong 

dalam kebaikan dengan cara masingmasing mengeluarkan dana yang 

ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful 

                                                           
4
 H. A. Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah 

Pengenalan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120 
5
 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 136 
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hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta 

asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful 

dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi 

saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.
6
 

 Asuransi yang berbasis konvensional merupakan sebuah lembaga non 

bank yang bergerak dibidang jasa. Konsep asuransi konvensional, 

sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Tentang Tata Usaha 

Perasuransian,
7
 mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan 

diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

pergantian kepada tertanggung karena kerusakan, kerugian, atau kehilangan 

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak 

ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tiddak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.  

Asuransi konvensional sudah ada di Indonesia sejak maret 1942 pada 

masa kependudukan Belanda. Jasa yang ditawarkan oleh asuransi saat ini 

tidak hanya memproteksi nasabah di bidang kesehatan, namun juga dalam 

bidang investasi. Hal tersebut karena seiring berkembangnya dunia 

perasuransian di Indonesia sehingga asuransi memberikan alternatif baru yang 

lebih menarik perhatian nasabah. Akan tetapi tidak semua layanan yang 

diberikan oleh pihak asuransi memberikan keuntungan untuk nasabah. 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 137 

7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, 

DAI, Edisi Juli 2003, hlm.2 
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Terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan nasabah kurang merasa 

diuntungkan oleh pihak asuransi. Sehingga karena keadaan tersebut, 

kepercayaan mayarakat terhadap lembaga asuransi menjadi berkurang.  

Data yang tercatat terkait dengan lembaga asuransi yang ada di 

Indonesia menunjukkan bahwa dunia perasuransian berkembang sangat cepat, 

seperti data yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:  

Tabel 1.1 

Daftar Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia 

No. Nama Perusahaan 24. PT Asuransi Kresna Life 

1. PT ACE Life Assurance 25. PT Asuransi Syariah 

Mubarakah 

2. PT AIA Financial 26. PT Asuransi Takaful Keluarga 

3. PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia 

27. PT Avrist Assurance 

4. PT Asuransi Aviva Indonesia 28. PT AXA Financial Indonesia 

5. PT Asuransi Cigna 29. PT AXA Life Indonesia 

6. PT Asuransi Jiwa Bersama 

Bumi Putera 1912 

30. PT AXA Mandiri Financial 

Services 

7. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa 

Sejahtera 

31. PT BNI Life Insurance 

8. PT Asuransi Jiwa Adisarana 

Wanaartha 

32. PT CIMB Sun Life 

9. PT Asuransi Jiwa Bakrie 33. PT Common Wealth Life 

10. PT Asuransi JIwa Bumi Asih 

Jaya 

34. PT Equity Life Indonesia 

11. PT Asuransi JIwa Central Asia 

Raya 

35. PT Great Eastern Life Indonesia 

12. PT Asuransi Jiwa General 

Indonesia 

36. PT Heksa Eka Lifee Insurance 

13. PT Asuransi Jiwa Inhealth 

Indonesia 

37. PT Indolife Pensiontama 

14. PT Asuransi Jiwa Manulife 

Indonesia 

38. PT MAA Life Assurance 

15. PT Auransi Jiwa Mega Life 39. PT MNC Life Assurance 
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16. PT Asuransi Jiwa Nusantara 40. PT Multicor Life Insurance 

17. PT Asuransi Jiwa Recapital 41. PT Panin Financial Tbk 

18. PT Asuransi Jiwa Sequis 

Financial 

42. PT Panin Life 

19. PT Asuransi Jiwa Sequis Life 43. PT Pasaraya Life Assurance 

20. PT Asuransi Jiwa Sinarmas 

MSIG 

44. PT Prudential Life Assurance 

21. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-

Amin 

45. PT Sun Life Financial 

Indonesia 

22. PT Asuransi Jiwa Tugu 

Mandiri 

46. PT Sun Life Financial 

Indonesia 

23. PT Asuransi Jiwasraya 

(PERSERO) 

47. PT Zurich Topas Life 

Sumber: Saham OK 

Asuransi tersebut dalam pengelolaannya menggunakan sistem bunga. 

Karena produk yang digunakan oleh mayoritas lembaga asuransi di Indonesia 

sudah menggunakan konsep unit link, yaitu asuransi dengan menggabungkan 

dua manfaat sekaligus, manfaat protesi kesehatan dan investasi. Sistem bunga 

tersebut digunakan untuk mengembangkan keuntungan pada manfaat 

investasi.  

Di lain sisi, asuransi yang semakin berkembang juga menggunakan 

sistem bagi hasil pada produk asuransi syariah. Data mencatat bahwa 

perkembangan asuransi syariah di Indonesia sangatlah signifikan. Hampir 

seluruh lembaga asuransi di Indonesia khususnya, mempunyai produk syariah. 

Data mengenai perkembangan asuransi syariah yang ada di Indonesia tercatat 

sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 

Jumlah Perusahaan dan Unit Asuransi & Reasuransi Syariah Q1 

Tahun 2016 VS Q1 Tahun 2015 

No. Keterangan Q1 2016 Q1 2015 

1. Perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah 

5 3 

2. Perusahaan Asuransi Umum 

Syariah 

4 2 

3. Unit Syariah Perusahaan 

Asuransi Jiwa 

19 18 

4. Unit Syariah Perusahaan 

Asuransi Umum 

24 23 

5. Unit Syariah Perusahaan 

Reasuransi 

3 3 

 TOTAL 55 49 

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 

Berdasarkan data yang diambil dari AASI menunjukkan bahwa jumlah 

perusahaan  asuransi dan reasuransi syariah kuartal 1 pada tahun 2016 

mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Unit-unit 

asuransi syariah yang berdiri menunjukkan jumlah yang banyak berkembang 

dari induk perusahaan asuransi, baik dari asuransi jiwa syariah maupun 

asuransi umum syariah.  Kenaikan jumlah perusahaan asuransi syariah 

didukung oleh pertumbuhan asset, investasi dan klaim asuransi syariah yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3 

Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Asset, Investasi, 

Kontribusi, dan Klaim Q1 Tahun 2016 (dalam Milyar Rupiah) 

Indikator Q1 2016 Q1 2015 Pertumbuhan 

Asset 28.967,00 23.803,00 21,69% 

Investasi  25.726,00 20.808,00 23,64% 

Kontribusi Bruto 2.753,00 2.497,00 10,25% 

Klaim Bruto 895,00 863,00 3,71% 

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 

Pertumbuhan nilai asset asuransi syariah mengalami kenaikan yang 

signifikan yaitu sebesar 21,69 persen dari tahun sebelumnya. Nilai investasi 

juga mengalami kenaikan yang tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

23,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan yang terjadi pada 

lembaga perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah. Sedangkan 

nilai klaim yang juga mengalami kenaikan menunjukkan keberhasilan 

lembaga tersebut dalam melayani nasabah-nasabahnya. 

Perusahaan asuransi syariah di Indonesia berkembang dari perusahaan 

induk yang membentuk unit-unit perusahaan sehingga dapat terjangkau di 

semua kalangan masyarakat.  Asuransi syariah mulai berkembang di Indonesia 

pada tahun 1995 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia. Dengan 

sistem bagi hasil yang diterapkan di dalamnya menjadi solusi bagi umat Islam 

yang ingin berasuransi tetapi te rhalang oleh adanya bunga. Pembagian 
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keuntungan tidak merugikan salah satu pihak dan pemenuhan hak-hak 

tertanggung dilakukan sesuai dengan prinsip yang syar'i.  

Prosentase peningkatan perekonomian yang berbasis syariah dari tahun 

ke tahun sangat signifikan. Terbukti dalam catatan data perasuransian diatas, 

lembaga non bank tersebut telah banyak yang mengadopsi sistem syariah dan 

dimasukkan kedalam salah satu produk yang dipasarkan dalam asuransi. 

Pentingnya ekonomi yang berbasis bagi hasil dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia. Karenanya, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan 

bank maupun bukan bank, berangsur-angsur menambah produknya dengan 

fasilitas bagi hasil tersebut. Bahkan masyarakat non muslim menyadari dan 

lebih memilih investasi yang menggunakan sistem bagi hasil.   

Seperti pada penjelasan diatas, permasalahan yang sering muncul 

dalam masyarakat adalah kerancuan yang terjadi diantara bunga dan bagi 

hasil. Banyak masyarakat yang berfikir bahwa tidak ada perbedaan yang 

mencolok diantara keduanya. Masyarakat menilai sama saja. Hal tersebut 

disebabkan pemahaman yang kurang terkait perbedaan yang mendasar antara 

bunga dan bagi hasil. Tentunya sangat berbeda.  

Berdasarkan penjelasan para ulama, saat ini kerancuan tersebut  sudah 

bukan menjadi masalah. Masyarakat secara bertahap mulai mengerti tentang 

bagi hasil. Menurut para fuqoha, bagi hasil dalam mudharabah adalah aqad 

antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan 

dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang 
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telah ditentukan. Menurut Hanafiah, mudharabah adalah memandang tujuan 

dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 

diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.  

Terkait dengan dua konsep tersebut, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di sebuah lembaga asuransi, yaitu PT Prudential Life Assurance 

yang ada di Ruko Sudirman Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan 

untuk membandingkan dan mencari perbedaan yang terdapat dalam sistem 

operasional asuransi konvensional dengan asuransi syariah, dan permasalahan 

klaim yang terjadi pada nasabah. Perbandingan yang dilakukan peneliti 

menggunakan sarana produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Dalam 

Asuransi Prudential terdapat dua jenis produk yaitu produk yang 

menggunakan konsep bunga (asuransi konvensional) dan produk yang 

menggunakan konsep bagi hasil (asuransi syariah). Artinya, dalam satu 

payung lembaga terdapat dua jenis produk yang berbeda. Sehingga, peneliti 

dapat membandingkan dua konsep yang ada dalam dua jenis produk tersebut.  

Secara teori, bagi hasil memang berbeda dengan bunga. Namun, pada 

aplikasinya tentu tidak semudah menjalankan seperti teori yang sudah ada. 

Begitu juga pada asuransi PT Prudential Life Assurance yang memiliki 

problem terkait pembagian keuntungan pada produk konvensional dan produk 

syariahnya. Dalam penawarannya, Prudential menawarkan keuntungan yang 

lebih tinggi pada produk syariahnya. Namun, pada aplikasi computer yang 

digunakan menggunakan sistem yang sama. Hanya berbeda prosentasenya 
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saja. Tentu hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terkait ke-syariah-an 

produknya.  

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang menjadi variabel judul 

penelitian ini, yakni sulitnya nasabah asuransi Prudential mendapatkan klaim. 

Faktor-faktor yang menjadi sebab tidak cairnya klaim yang diajukan oleh 

nasabah dianggap tidak masuk akal oleh banyak nasabah, baik nasabah produk 

konvensional maupun nasabah roduk syariah. Padahal ketika pihak asuransi 

menawarkan produknya telah dikatakan bahwa nasabah akan mendapatkan 

kemudahan klaim jika terjadi kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat. Fakta yang ada di masyarakat menjadikan mindset bahwa proses klaim 

oleh perusahaan asuransi Prudential adalah dipersulit.  

Berdasarkan fenomena tersebut, dalam pembahasan ini penyusun 

termotivasi untuk meneliti masalah melalui sebuah penelitian yang 

mengangkat sebuah judul Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Klaim 

Kesehatan pada studi kasus Asuransi Syariah PT Prudential di Kota 

Tulungagung, sebagai judul skripsi.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka masalah pokok 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana proses penentuan bagi hasil pada asuransi syariah PT 

Prudential Life Assurance?  

2. Bagaimana proses klaim pada klaim kesehatan asuransi syariah PT 

Prudential Life Assurance?  
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan proses penentuan bagi hasil pada asuransi syariah PT 

Prudential Life Assurance. 

2. Mendeskripsikan proses klaim pada klaim kesehatan asuransi syariah PT 

Prudential Life Assurance. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

berguna bagi berbagai pihak, seperti:  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan khususnya mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan pada 

asuransi syariah dan juga proses klaim yang terjadi pada asuransi 

syariah. 

b. Dapat mengubah pola pikir untuk lebih kritis dan analitis dalam 

menghadapi masalah yang terjadi di dalam dunia perasuransian yang 

ada di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menambah bahan informasi yang mungkin dapat digunakan bagi pihak 

manajemen pemasaran asuransi untuk bahan evaluasi sehingga mampu 

melaksanakan proses yang tepat untuk mengelola bagi hasil dan klaim 

kesehatan. 
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b. Memberikan ide-ide atau informasi lainnya yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen keuangan perusahaan 

dalam menerapkan sistem bagi hasil pada produk asuransi syariah 

yang ditawarkan. 

c. Untuk perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung. 

d. Sebagai referensi sekaligus pengembangan penelitian yang akan 

datang.   

E. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

Secara konseptual, beberapa istilah yang perlu peneliti jelaskan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran antara pembaca dengan 

peneliti di dalam memahami "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Klaim 

Kesehatan Asuransi Syariah, yaitu sebagai berikut:  

a. Definisi Asuransi Syariah  

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko 

yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual 

yang melibatkan peserta dan operator. 
8
 Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
9
 dalam fatwanya tentang 

pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi bahwa asuransi 

syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara 

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau 

                                                           
8
 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), hlm. 2 
9
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah 
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tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi 

resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.  

b. Definisi Klaim 

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung 

kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggung 

jawaban atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah 

dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peerta 

untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung 

melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa 

penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan keepatakan 

sebelumnya. 
10

 

c. Definisi Bagi Hasil 

Bagi hasil atau Al-Mudharabah merupakan sebuah perjanjian 

di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal 

(shahibul maal) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, 

yaitu pengusaha (mudharib) unutk menjalankan suatu aktifitas atau 

usaha. 
11

  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variable dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

                                                           
10

 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 121 
11

 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 

Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 330 
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mengukur kontrak atau variable tersebut.
12

 Secara operasional penelitian 

ini dimaksudkan untuk meneliti proses bagi hasil dan klaim kesehatan 

pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Tulungagung.  

F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian 

utama yaitu pertama, bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman 

yang terletak sebelum halaman yang memiliki bab. Kedua, bagian utama 

(inti), yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) 

penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif. 

Dan ketiga, bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran-

lampiran dan daftar riwayat hidup. 

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab 

lainnya terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, 

sehingga pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab ke enam. 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis yang 

digunakan adalah analisa induktif, dimana proses penelitian dan 

pemberian makna terhadap data dan informasi lebih ditonjolkan, dengan 

cirri utama pendekatan ini adalah berbentuk narasi yang bersifat kreatif 

dan mendalam serta naturalistic.  

Lebih lanjut agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara 

komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, maka dipandang perlu 

                                                           
12

 Iswi Hariani, Restrukturisasi dan Penghimpunan Kredit Macet, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), hlm. 234 
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untuk memaparkan sistematika penulisan laporan dan pembahaan skripsi 

sesuai dengan penjabaran sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang 

menjadi latar belakang permasalahan dari skripsi ini, 

merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, 

memaparkan tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, 

definisi operasional dari judul yang diambil, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum asuransi 

yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah, 

bagaimana perbedaan sistem bagi hasil dan konsep bunga, 

bagaimana proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada 

asuransi syariah, bagaimana proses klaim kesehatan pada 

asuransi syariah, bagaimana kajian tentang penelitian 

terdahulu, dan bagaimana penjabaran tentang kerangka 

konseptual peneliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahap-tahap penelitian.  
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BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, 

paparan data, dan temuan penelitian. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas terkait hasil dari penelitian yakni, 

proses pelaksanaan sistem bagi hasil pada asuransi syariah 

dan proses pelaksanaan klaim kesehatan pada asuransi 

syariah. 

BAB VI: PENUTUP 

Pada bab ini berisi uraian singkat dari keseluruhan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yakni kesimpulan 

dan saran. 

 


