
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk 

dipercayakan sebagai pengelola utama seluruh hasil bumi. Sebagaimana 

dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Al – Baqarah ayat 30 

هَا َمْن َوإِْذ قَاَل رَب.َك  ةً قَالُوا أَتَجَْعُل فِي ِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األْرِض خَلِيفَ َمالئَِك لِْل
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَعْلَُم َما  َماَء وَنَْحُن نُسَبُِّح بَِحْمِدَك وَنُقَدِّ هَا وَيَسْفُِك الدِّ يُفِْسُد فِي

ُمونَ   ال تَعْلَ
Wa ‘iz| qa>la rabbuka lilmala>‘ikati inni> ja’ilun fil ’ard}i khalifatan qa>luu> ataj’alu 
fi>ha> man yufsidu fi>ha> wa yasfiku ad-dimaa’a wa nah{nu nusabbih}u bih}amdika wa 
nuqaddisulaka qa>la inni a’lamuma>la> ta’lamu>n 
 
”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.Mereka berkata: “Mengapa 
engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbib 
dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.” (QS.Al-Baqarah 
: 30) 
 
 Manusia yang memiliki peran sebagai  khalifah di muka bumi ditugaskan 

oleh Allah selain untuk beribadah, mengelola bumi, kemudian bermuamalah 

dengan sesama manusia. Kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia ini salah 

satunya adalah dengan tolong menolong. Asuransi merupakan salah satu bentuk 

kegiatan tolong-menolong antara dua pihak untuk saling menanggung resiko. 

Pihak yang pertama bertindak sebagai penanggung dan pihak yang kedua adalah 

sebagai pihak tertanggung.  
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 Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia 

Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semnagat pencerahan (renaissance). 

Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak 

ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi 

semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem 

kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk 

kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar 

untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif. (Hasan Ali, 

2004:55)  

 Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan 

suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi 

meningkatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian 

karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akan 

dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.  

Tidak menentunya kebutuhan ekonomi yang akan dihadapi di masa depan, 

perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satunya adalah dengan 

asuransi. Asuransi merupakan hal yang tidak asing lagi bagi dunia khususnya bagi 

masyarakat indonesia. 

Industri perasuransian di Indonesia berdasarkan laporan perasuransian 

Indonesia tahun 2011 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah 

premi bruto industri asuransi pada tahun 2011 mencapai Rp. 125,1 triliun, atau 
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mengalami peningkatan sebesar 17,5% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp 

106,4 triliun. Kontribusi terbesar premi bruto industri asuransi tahun 2010 berasal 

dari sektor asuransi jiwa sebesar 60,45% kemudian diikuti oleh asuransi kerugian 

dan reasuransi sebesar 25,6%, penyelenggara program asuransi PNS dan 

TNI/Polri sebesar 9,4% serta penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan 

hari tua sebesar 4,6%. (Laporan Perasuransian, 2011)   

 Dewasa ini fungsi asuransi tidak hanya untuk melindungi harta dan jiwa, 

di dalamnya juga terkandung  investasi yang masih diragukan akan kehalalannya. 

Asuransi konvensional  menginvestasikan dana yang didapatkan dari peserta 

tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya. Di dalam investasi tersebut 

mencakup unsur-unsur gharar (ketidakpastian, ketidakjelasan), maysir 

(peruntungan, perjudian), dan riba (bunga) pada akad maupun 

operasionalisasinya. 

 Lain halnya dengan asuransi syariah, prinsip yang dianut oleh asuransi 

syariah di sini adalah dasar syariat yang memungkinkan antara dua belah pihak 

untuk saling toleran dalam menjalin kebersamaan dengan maksud untuk 

meringankan suatu bentuk bencana yang diderita oleh peserta. Risiko kerugian 

akibat musibah yang tidak terduga wajib untuk ditanggung bersama (risk sharing) 

tidak untuk ditanggung sendiri-sendiri (risk retention) maupun dialihkan ke pihak 

lain (risk transfer). Di sinilah esensi dari asuransi dalam Islam yaitu risk sharing 

yang didalamnya terdapat prinsip saling tolong-menolong (ta’awun), saling 

melindungi (takaful), kerjasama, dan saling bertanggung jawab. Asuransi syariah 

dalam penerapannya berusaha untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat 
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serta memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Bagi 

masyarakat muslim di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih 

dipertanyakan apakah operasionalnya benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip 

ekonomi Islam atau tidak. 

Sistem operasional perusahaan Asuransi syariah jelas bertentangan dengan 

asuransi konvensional. Asuransi syariah harus terlepas dari sifat “maghrib” 

(maysir, gharar, riba). Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan dalam 

Islam adalah dengan mengedepankan keadilan dengan menghindarkan diri dari 

riba dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha. 

Menurut Wirdyaningsih dkk (2005:207-209) terdapat beberapa solusi 

untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi terhindar dari sifat maysir, gharar, 

riba. Gharar ada dua bentuk, yang pertama adalah bentuk akad syariah yang 

melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam 

asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, 

yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah 

dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang 

diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan 

diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan 

dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan 

seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena 

akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong – menolong dan saling 

menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu 

sama lainnya.  
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Kemudian yang kedua sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan 

syar’i penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, 

peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan 

perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang 

akan diterimanya. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal 

akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke 

rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru’ atau derma untuk 

membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep 

takaful diambil dari dana tabarru’ yang merupakan kumpulan dana sedekah yang 

diberikan oleh peserta. Maysir (gambling) artinya ada salah satu pihak yang 

untung tapi di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi 

konvensional terlihat apabila semasa masa perjanjian peserta tidak mengalami 

musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa 

termasuk premi yang disetornya. Keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum 

lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana 

pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta 

tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap 

berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam 

dana tabarru’. Unsur riba (usury) tercermin dalam cara perusahaan asuransi 

konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi 

yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang 

terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan 

musyarakah. 
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Mengingat Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan yang 

diterangkan oleh firman Allah dalam surat AL-Hasyr ayat 18 

 َ هَا الَّذِيَن آمَنُوا اتَّقُوا َّللاَّ َ يَا أَيُّ َ إِنَّ َّللاَّ َمْت لَِغٍد َواتَّقُوا َّللاَّ وَلْتَْنظُْر نَْفٌس َما قَدَّ
َما تَْعمَلُونَ   خَبِيٌر بِ

Yaa< ayyuha al-laz|i>na amanu> at-taqu> Alla>ha waltanz}ur nafsumma> qaddamat 
ligadin wa at-taqu> Alla>ha inna Alla>ha khabi>run bima> ta’malu>n 
  
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)  
 
maka pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengatur segala 

kegiatan yang berhubungan dengan asuransi syariah dengan cara mengeluarkan 

fatwa DSN MUI NO:21 /DSN-MUI/X/2001. Berdasarkan Fatwa DSN MUI 

No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah 

ditetapkan bahwa Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri 

dari akad tijarah dan atau akad tabarru’. Dalam akad tijarah, perusahaan 

bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul 

mal (pemegang polis), dan dalam akad tabarru’, peserta memberikan hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan 

perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan Asuransi Syariah 

memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad 

tijarah (mudharabah), dan dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah) 

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee). 

Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur segala yang 

ada dalam asuransi tersebut muncul seiring dengan kemajuan asuransi syariah 
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yang mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Berikut ini data 

perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2006 hingga 2012: 

Tabel 1.1 
Data Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2006-2012 

No Items 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Perusahaan Asuransi 
Jiwa Syariah 

2 2 2 2 2 3 3 

2 Perusahaan Asuransi 
Umum Syariah 

1 1 1 1 2 2 2 

3 Perusahaan Asuransi 
Jiwa-Unit Syariah 

9 12 13 17 17 17 17 

4 Perusahaan Asuransi 
Umum-Unit Syariah 

15 19 19 19 20 18 20 

5 Perusahaan 
Reasuransi-Unit 
Syariah 

3 3 3 3 3 3 3 

 Total 30 37 38 42 45 43 45 

 Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Bapepam LK-2013 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan tingkat perkembangan 

asuransi syariah yang mengalami pertumbuhan tiap tahunnya dari tahun 2006 

hingga tahun 2012. Hal ini menunjukkan perkembangan yang dialami perusahaan 

asuransi syariah dan juga unit-unit asuransi syariah yang ada di Indonesia cukup 

signifikan. 

Perkembangan pesat yang dialami asuransi syariah akhir-akhir ini tidak 

dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mengasuransikan bukan hanya jiwanya saja tapi juga harta, barang, kendaraan 

bahkan perusahaan dan lain-lainnya yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. 

Hal tersebut berbanding lurus dengan adanya strategi pengembangan bisnis dari 

beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi syariah seperti 

yang dilakukan oleh salah satunya adalah perusahan asuransi AJB Bumiputera 
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1912. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi ternama di 

Indonesia terhitung sejak tahun 1912 didirikan, perusahaan ini menjadi 

perusahaan asuransi terlama diantara perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. 

Kemudian yang menarik dari perusahaan asuransi ini adalah prinsip mutual share 

yang mereka pegang, dimana setiap pemegang polis adalah pemilik perusahaan. 

Pada tahun 2002 AJB Bumiputera 1912 memiliki beberapa produk asuransi yang 

berlabelkan syariah. Meskipun produk tersebut sudah berlabelkan syariah, namun 

masih perlu di analisis apakah sistem operasionalnya berjalan sesuai dengan 

prinsip ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan produk tersebut berlabelkan syariah, 

maka perusahan tersebut harus bertanggung jawab atas label syariah yang di 

sandang oleh produknya. Serta menurut pengamatan peneliti sebagai mahasiswa 

bahwa masyarakat kebanyakan masih menganggap operasional dari produk 

asuransi syariah itu tidak jauh berbeda dengan operasional asuransi konvensional. 

 Untuk mengungkap apakah sistem operasional suatu produk asuransi 

syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang telah tertera 

di Fatwa DSN MUI, peneliti menggunakan topik tersebut untuk membuat 

penelitian kualitatif yang berjudul “Tinjauan Kesesuaian Operasional Produk 

Asuransi Syariah dengan Fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 pada Perusahaan 

AJB Bumiputera 1912 Cabang Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah operasional produk asuransi syariah PT. AJB Bumiputera cabang 

surabaya sesuai dengan Fatwa MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui apakah operasional produk asuransi syariah PT. AJB 

Bumiputera cabang surabaya sesuai dengan Fatwa MUI No: 21/DSN-

MUI/X/2001. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Untuk penulis, sebagai penambahan wawasan untuk mengetahui sistem 

operasional asuransi syariah di Indonesia khususnya pada perusahaan AJB 

Bumiputera 1912 sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau 

belum. 

2. Untuk masyarakat luas atau pembaca, sebagai suatu bentuk tambahan 

pemikiran untuk para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas 

tentang Asuransi syariah. 

3. Untuk pihak akademisi, Sebagai suatu penambahan literatur tentang 

Asuransi syariah pada sebuah perusahaan dan sebagai tambahan wawasan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang Asuransi syariah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-

masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci 

dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan 

landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta 
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yang menimbulkan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Pada bab 

ini juga terdapat rumusan masalah yang memerlukan pemecahan dan 

jawaban dari penelitian yang dilakukan. Di samping itu, dalam bab ini 

terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori yang berisi dan konsep relevan yang 

dapat digunakan untuk menunjang dalam memecahkan permasalahan 

penelitian dan kemudian dapat dijadikan proporsi penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang 

didalamnya memuat pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, serta tempat dan 

waktu penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum subyek dan obyek 

penelitian, hasil analisis dan interpretasi. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini adalah bab yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil pembahasan serta saran-saran yang dipandang berkenaan dengan 

pembahasan skripsi. 
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