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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan yang pasang surut, setiap manusia akan 

mendapatkan tantangan yang beraneka ragam dalam menjalankan aktifitasnya 

tentu saja terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Untuk 

mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka 

salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi 

adalah asuransi. 

Asuransi adalah suatu aransemen ekonomi yang menghilangkan atau 

mengurangi akibat-akibat yang merugikan dimasa yang akan datang kerena 

berbagai kemungkinan sejauh menyangkut kekayaan (vermoegen) seorang 

individu. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus bersifat tidak tetap (casual) 

bagi individu yang dipengaruhinya, sehingga setiap kejadian merupakan peristiwa 

yang tak terduga. Asuransi membagi rata segala akibat yang merugikan atas 

serangkaian (reihe) kasus yang terancam oleh bahaya yang sama namun belum 

benar-benar terjadi.
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Hakikatnya asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling 

bekerja sama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain oleh karena itu 

asuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar tersebut. 
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Syariat mengajak kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu 

yang meringankan bencana mereka.
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Asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 syariah sebagai salah satu 

perusahaan asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam 

kebaikan dan ketaqwaan (wa taʻᾱwanū ʻalᾱ al - birri wa al - taqwa) dan 

perlindungan dengan sistem bagi hasil (muḍᾱrabah) dalam pengelolaan dananya 

dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung 

satu sama lain serta mencegah agar Peserta tidak terlibat dengan garar (ketidak 

pastian), maisīr (judi/gambling), ribᾱ.
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Namun, tak bisa dipungkiri bahwa lembaga asuransi tentunya berorientasi 

pada aspek bisnis dimana semua sektor bisnis menciptakan berbagai strategi 

dalam usaha mereka untuk memperluas pasar (termasuk strategi penerapan 

sistem-sistem syariah, seperti bagi hasil (muḍᾱrabah), dan semacamnya). Ketika 

semua itu terjadi maka, sebuah kondisi dilematis akan muncul yaitu, sebuah 

kondisi yang memaksa perusahaan asuransi syariah harus menerobos batasan 

syariah ketika ingin mencapai tujuan bisnis mereka, hal inilah yang harus 

diperhatikan oleh calon nasabah. Dalam mengambil keputusan nasabah harus 

tetap berfikir kritis dan bukan hanya sekedar berfikir tentang manfaat yang 

diperolehnya saja tetapi harus mengetahui secara jelas alur atau alokasi 
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pengelolaan dananya (premi) tersebut sehingga semuanya menjadi jelas dan 

transparan. 

Untuk lebih meyakinkan bahwa asuransi tersebut benar-benar berbasis 

syariah, perlu adanya pengkajian yang mendalam terhadap proses yang berlaku 

dalam sistem dan pengelolaan dana yang telah dijalankan oleh asuransi yang 

berlandaskan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

melalui fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 

tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengevaluasi tentang mekanisme 

pengelolaan dana nasabah pada asuransi syariah berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang ada didalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/2001, melalui sebuah 

penelitian dengan judul: Evaluasi Mekanisme Pengelolaan Dana dengan 

Sistem Muḍᾱrabah pada Asuransi Syariah (Studi Kasus di AJB Bumiputera 

1912 Cabang Syariah Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana kontribusi di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Syariah Surakarta? 

2. Apakah mekanisme pengelolaan dana kontribusi di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Syariah Surakarta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana di AJB Bumiputera 1912 

Cabang Syariah Surakarta. 

b. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pengelolaan dana yang 

diterapkan AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya pemahaman tentang perasuransian syariah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Instasi (AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta) 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah 

di masa yang akan datang. 

2) Bagi Masyarakat 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat karena dalam setiap 

kegiatan usaha di AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena AJB 
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Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta hanya menggunakan 

sistem kerjasama bagi hasil (muḍᾱrabah) dan menjadikan masyarakat 

lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


