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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak hal yang mungkin saja terjadi di kehidupan, sebagai 

manusia juga telah berusaha dan berdoa meminta kepada Sang Pencipta 

agar dilindungi oleh-Nya dari berbagai macam  hal yang mungkin saja 

terjadi. Akan tetapi sebagaimana manusia tidak dapat menghindari suatu 

bencana yang secara tiba-tiba menimpanya.  

Pada masa serba instan ini, adapun permasalahan yang sering 

terjadi pada manusia yaitu kesehatannya, dengan pola hidup yang kurang 

sehat, seperti tidak sehatnya mengkonsumsi makanan cepat saji, terjadi 

sebuah kecelakaan yang mengharuskan untuk dirawat yang dimana 

membutuhkan biaya yang artinya bagaimana caranya untuk 

mengantisipasi mengurangi kerugian dan resiko yang terjadi. Resiko 

didefinisikan sebagai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan, 

oleh karena itu risiko hanya terkait dengan situasi dimana hasil negative 

dapat terjadi, dan terkait dengan kemampuan untuk memprediksi hasil 

negative.1 

Upaya dalam mengurangi suatu resiko di butuhkannya solusi 

yang tepat guna mengatasi permasalahan ini dengan melakukan 

perlindungan guna hadapi risiko yang bisa dialami di masa selanjutnya. 

                                                             
1 Fahmi Basyaib, Manajemen Resiko (Jakarta: Grasindo,2007), hal. 1. 
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Maka dari itu, dibutuhkannya peran asuransi yang mampu mengatur dan 

mengatasi risiko yang bisa saja dialami diluar dugaan. 

Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat dua pihak, satu 

pihak memiliki tanggungan guna membayar serta pihak lain ditanggung 

oleh penjamin (jika terjadi sesuatu pada pembayar).2 Menurut Undang-

undang asuransi No. 2 Tahun 1992 pasal 1, “Asuransi atau 

pertanggungan ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak 

penanggung mengikat diri kepada tertanggung, denmgan menerima 

premi asuransi guna memberikan penggantian pada tertanggung sebab 

kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, juga 

tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung, yang muncul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau 

memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas 

meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.3 

Asuransi memberikan perlindungan dan solusi bagi masyarakat 

dalam mengatasi suatu masalah yang tidak pasti akan terjadi dalam 

kehidupan. Dengan adanya hal tersebut masyarakat sedikit merasa 

tenang dan nyaman atas asuransi.  

 Indonesia adalah negara dengan penduduknya lebih banyak 

orang muslim, dengan hadirnya asuransi yang menerapkan prinsip-

prinsip syariah untuk menjauhkan hal-hal yang dilarang dalam islam 

                                                             
2 Ayu Citra Santyaningtyas, Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia (Surabaya: Scopindo, 2020), hlm. 

2. 
3 Muh.Ramli Haba dan Sri Handayani, Pegantar Hukum Asuransi di Indonesia (Surabaya: Scopindo, 

2020), hlm. 9-10. 
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sangat cocok bagi masyarakat Indonesia dan dapat membantu 

perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut muhaimin Iqbal 

dalam jurnal Education and Economics yang berjudul “Maqashid Kajian 

Asuransi Syariah”, Asuransi syariah ialah suatu usaha dalam mengatasi 

risiko dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan tolong 

menolong sesama dengan melibatkan peserta dengan pihak perusahaan 

asuransi.4  

Asuransi Syariah menjadi Lembaga keuangan nonbank yang 

melakukan transaksinya haruslah terlepas dari unsur gharar, riba, dan 

maisir dalam proses operasionalnya. Ketiga larangan tersebut juga 

menjadi unsur pembeda dengan asuransi konvensional.  

PT. Prudential menjadi satu perusahaan asuransi di Indonesia. 

Pada tahun 1995 berdirinya Prudential di Indonesia. Sedangkan unit 

bisnis syariah berdiri sejak tahun 2007.5 Di dalam PT.Asuransi 

Prudential Syariah terdapat macam-macam produk yang ditawarkan 

seperti PRUPrime Healthcare Plus Syariah, PRULink Investor account, 

PRULink Capital Account,  PRULink Assurance Account, PRULink 

                                                             
4 Agus Marimin, “Maqashid Kajian Asuransi Syariah”, Jurnal Education and Economics, Tahun 2019, 
Vol.02, No. 03, hlm. 263. 
5 Prudential, Tentang Prudential Indonesia. (Online), diakses melalui 

(http://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/), pada tanggal 28 April 2021, pukul 13.25 

WIB. 

http://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/
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Syariah Generasi Baru, PRULink Syariah Investor Account, dan lain-

lain.6  

PT.Asuransi Prudential Syariah berusaha untuk melakukan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta asuransi, agar 

masyarakat semakin mempercayakan asuransi sebagai solusi dalam 

perlindungan dan sebagai cara untuk mengurangi suatu risiko. 

Perusahaan asuransi bisa dikatakan telah memberikan pelayanan terbaik 

apabila pihak tertanggung(peserta) telah merasakan suatu manfaat dari 

asuransi tersebut, semisal terjadi suatu musibah dan diharuskan 

melakukan perawatan di rumah sakit maka pihak asuransi akan 

membantu dalam mengurus pembiayaan kepada tertanggung atau 

disebut juga sebagai pembayaran klaim yang diberikan kepada 

tertanggung. 

Berdasarkan Pasal 246 kitab undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD), “Klaim asuransi ialah tuntutan dari pihak tertanggung 

sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan 

pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikat diri guna jamin 

pembayaran ganti rugi oleh penangung jika pembayaran premi asuransi 

telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang 

                                                             
6  Prudential, Asuransi Jiwa Syariah Terbaik. (Online), diakses melalui 

(https://www.prudential.co.id/id/investment-linked/prulink-syariah-assurance-account/), pada tanggal 28 

April 2021, pukul 13.35 WIB. 

https://www.prudential.co.id/id/investment-linked/prulink-syariah-assurance-account/
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diderita oleh pihak tertanggung”.7 Didalam pengajuan klaim sering kali 

terjadi permasalahan. Sebagai peserta berhak untuk bertanya kepada 

pihak asuransi untuk mengetahui bagaimana prosedur yang harus 

dilakukan dalam pengajuan klaim dari mengecek riwayat peserta dalam 

pembayaran klaim apakah telah sesuai dengan perjajian diawal dengan 

pihak asuransi. Terkadang dalam penyelesaian klaim, dana yang keluar 

tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.8 

Sesuai permasalahan ini, penulis ingin meneliti penelitian dengan 

judul “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Mekanisme Pengajuan 

Klaim Asuransi Kesehatan Syariah (studi kasus di PT. Asuransi 

Prudential kota Pekalongan).” 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang bisa dirumuskan di penelitian ini, diantaranya: 

1. Bagaimana praktik mekanisme pengajuan klaim Asuransi kesehatan 

syariah pada Asuransi Prudential Kota Pekalongan ? 

2. Bagaimana Praktik mekanisme pengajuan klaim Asuransi Kesehatan 

Syariah di Prudential dalam perspektif prinsip-prinsip asuransi 

syariah ? 

 

                                                             
7  Sri Handayani, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk 

Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Tahun 2017, vol. 
5, No. 1, hlm. 79. 
8 Heriyanto,” Klaim Asuransi Prudential Tak Kunjung Cair.” (Online), diakses melalui 

(https://news.detik.com/suara-pembaca/d-4289914/klaim-asuransi-prudential-tak-kunjung-cair) , pada 

tanggal 14 Juni 2021, pukul 17.00 WIB. 
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C. Tujuan Penelitian  

            Terdapat tujuan penelitian ini, diantaranya: 

1. Guna melihat praktik mekanisme pengajuan klaim Asuransi 

Kesehatan Syariah di PT. Asuransi Prudential Kota Pekalongan 

2. Guna mengetahui tinjauan hukum islam pada praktik mekanisme 

pengajuan klaim Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Asuransi 

Prudential Kota Pekalongan 

D. Kegunaan  Penelitian 

Berdasarakan permasalahan diatas, dapat diambil manfaat baik 

yakni: 

1. Segi Teoritis  

            Diharapkan bisa bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan 

tentang asuransi syariah dalam kaitannya dengan klaim menurut 

hukum islam dan dapat digunakan menjadi acuan dalam penelitian 

berikutnya yang penelitiannya relevan. 

2. Segi Praktis 

Diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta pemahaman 

terhadap masyarakat mengenai pengajuan klaim atas keputusan 

klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Agar 

masyarakat menjadi lebih mengerti dan lebih teliti dalam melakukan 

perjanjian asuransi. Apakah dalam proses pengajuan klaim tersebut 

telah sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bisa memperluas 

wawasan kepada penulis tentang asuransi syariah khususnya yang 
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berkaitan dengan pengajuan klaim, penelitian ini dapat 

memperbanyak pengetahuan yang berguna bagi kehidupan penulis. 

E. Metode Penelitian 

Cara ilmiah memperoleh informasi/data apa adanya, bukan 

sebagaimana mestinya, karena alasan dan motif tertentu merupakan 

pengertian dari hakikat metode penelitian.9 

Metode penelitian yang dipakai di penelitian, ialah: 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

            Penelitian lapang (field research) yang digunakan di penelitian 

ini ialah penelitian yang dilaksanakan secara langsung guna 

mengumpulkan data serta informasi dari narasumber.10 Peneliti 

mendatangi lokasi penelitian di PT. Prudential untuk bertemu 

langsung dengan staff atau pegawai perusahaan tersebut guna 

mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian.       

Kualitatif menjadi pendekatan penelitian guna mengetahui suatu 

fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, 

mendeskripsikanya dalam bentuk kata serta bahasa dalam konteks 

alamiah tertentu. 

                                                             
9 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 
242. 
10 Rahmat Winarwan, “Pengertian Penelitian, Kelebihan, dan Kekurangan.” (Online), diakses melalui 

(http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html?m=1), pada 

tanggal 29 April 2021, pukul 09.27 WIB. 

http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian-lapangan.html?m=1
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        pendekatan kualitatif deskriptif ini peneliti dapat menemukan 

fenomena yang telah terjadi dalam prosedur pengajuan klaim pada 

PT. Asuransi Prudential di Kota Pekalongan. 

2. Tempat penelitian dan Penentuan Subjek penelitian 

       Tempat penelitian ini di  PT. Prudential kota Pekalongan. Karena 

pada PT. Asuransi Prudential kota Pekalongan peneliti dapat 

memperoleh data-data mengenai pengajuan klaim asuransi. 

Sedangkan subjek penelitian yaitu benda, orang, atau tempat 

yang diamati dan menjadi fokus penelitian. Yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini ialah bapak Rifki Muhardika selaku Manager 

Marketing/AAD dari PT. Prudential kota Pekalongan. 

3. Data dan Sumber data  

     Data dari penelitian ini berisi tentang informasi yang dapat 

membantu hal-hal yang peneliti cari dan kumpulkan. Sumber data 

dibagi menjadi dua, ialah data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

            Data primer ialah informasi diperoleh langsung dengan 

melakukan wawancara, angket, dan lain-lain dan dikumpulkan.11 

Seperti narasumber bapak Rifki Muhardika selaku Manager 

Marketing/AAD PT. Asuransi prudential kota Pekalongan yang 

jadi data primernya. 

b. Data sekunder  

                                                             
11 Sony Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, Metodologi Penelitian Statistik (Jakarta:Kementerian 

Kesehatan RI, 2017), hlm. 91. 
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           Data sekunder ialah data yang ditemukan dari sumber lain 

yang tersedia.12 Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh 

melalui dokumen serta buku-buku, jurnal penelitian yang 

berkaitan dengan  praktek pengajuan klaim. 

4. Metode pengumpulan data 

Metode penghimpun data penelitian ini, ialah: 

a. Wawancara 

       Berdasarkan Esterberg(2002) dalam Sugiyono, “Wawancara 

ialah dua orang  atau lebih bertemu dengan tujuan rtukar informasi 

serta gagasan lewat tanya jawab membuat suatu topik menjadi 

bermakna”.13 Disini  lakukan wawancara  langsung pada bapak 

Rifki Muhardika selaku Manager Marketing/AAD di PT.Asuransi  

kota Pekalongan. 

b. Dokumentasi 

      Dokumentasi ialah mengumpulkan data yang terdapat dalam 

dokumen.14 Dokumen dimaksud yaitu buku, jurnal, artikel, surat, 

foto yang dapat memberikan informasi. Dokumentasi ini 

dilakukan guna memperoleh data yang dimana berisi tentang 

praktik pengajuan klaim pada PT. Asuransi Prudential di Kota 

Pekalongan. 

5. Teknik Analisis Data  

                                                             
12 Ibid., hlm. 91. 
13 Ibid.,hlm. 231. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif , kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta), hlm. 240. 
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Analisis data yakni upaya mengumpulkan serta mengolah data 

catatan lapangan, hasil wawancara, serta bahan lain agar hasilnya 

agar bisa lebih dimengerti serta diterima oleh orang lain.15 Analisis 

kualitatif induktif dipakai dipenelitian yang analisis sesuai data yang 

didapat, kemudian dilanjutkan menjadi hipotesis.16 

Metode yang dipakai untuk analisis data penelitian ini ialah 

analisis deskriptif induktif, bertujuan menggambarkan bagaimana 

praktik pengajuan klaim asuransi Kesehatan Syariah pada PT. 

Asuransi kota Pekalongan dengan menguraikan serta menilai data 

hasil penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan penulisan penelitian ini, penulis akan 

menyajikan sistematika naskah sebagai gambaran dalam penulisan 

penelitian ini, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II landasan teori terdapat tinjauan Pustaka dan tinjauan teoritik. 

Tinjauan Pustaka merupakan studi kasus yang pernah dilakukan 

sebelumnya yang menjadi bahan referensi bagi penelitian ini. 

Dalam tinjauan teoritik berisi mengenai definisi Asuransi  

syariah, prinsip dasar asuransi Syariah, produk asuransi, dasar 

                                                             
15 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif, hlm. 161-162. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian. hlm. 245.  
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hukum asuransi Syariah, manfaat asuransi, definisi asuransi 

Kesehatan,  klaim, prosedur pengajuan klaim. 

BAB III Tinjauan Hukum Islam pada praktik mekanisme pengajuan 

klaim asuransi Kesehatan (studi kasus pada asuransi prudential di 

Pekalongan) terdapat gambaran umum perusahaan yaitu, sejarah 

PT. Asuransi Prudential, visi dan misi perusahaan PT. Asuransi 

Prudential, dan struktur organisasi PT. Asuransi Prudential kota 

Pekalongan 

BAB IV Berisi Praktik mekanisme pengajuan klaim asuransi Kesehatan 

Syariah di asuransi prudential di kota Pekalongan, praktik 

mekanisme pengajuan klaim asuransi Kesehatan Syariah di 

asuransi prudential di Kota Pekalongan: perspektif prinsip-

prinsip asuransi syariah 

BAB V Penutup. Bagian akhir mencakup simpulan serta saran. 

Daftar Pustaka merupakan identitas dari buku, jurnal, skripsi dan 

lainnya yang dijadikan sebagai rujukan pada penulisan penelitian 

ini oleh penulis. 

Lampiran merupakan informasi yang dilampirkan dalam isi laporan 

yang bertujuan sebagai pendukung penelitian. Bentuk lampiran 

berupa foto-foto, dokumen, data mentahan, dan instrument 

penelitian lainnya yang dianggap penting dalam penelitian. 

 


