
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pentingnya penelitian pengelolaan dana tabarru‟ pada perusahaan asuransi 

syariah untuk memberikan dampak sistematik terhadap pengelolaan dana tabarru‟ 

secara umum. Sebab akad tabaruu‟ adalah akad yang harus ada dalam perusahaan 

asuransi syariah. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pentingnya pengelolaan dana 

tabarru‟ pada asuransi syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti agar proses 

pengeloaan dana tabarru‟ dapat dikelola secara optimal sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI.  

Penelitian pertama dilakukan oleh M. Arif Hakim (2012) dengan judul 

“Analisis Aplikasi Akad Tabarru‟ dalam Asuransi Syariah Studi Kasus pada AJB 

Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Kudus” dengan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa produk-produk pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang 

Kudus adalah termasuk produk yang ada unsur saving (tabungan), yaitu asuransi 

perorangan (Mitra Sakinah, Mitra Mabrur dan Mitra Iqra’) maupun asuransi 

kumpulan, dalam melaksanakan kegiatan harian AJB Bumiputera 1912 syariah 

cabang Kudus, premi yang masuk ke perusahaan dikelompokkan menjadi premi 

tabarru‟ (dana kebajikan), Premi Tabungan dan Premi Biaya, Aplikasi akad 

tabarru‟ pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/ X/2001 tentang pedoman 

umum asuransi syariah dinyatakan bahwa akad tabarru‟ adalah semua bentuk 
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akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan 

semata untuk tujuan komersial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Perbedaan dengan judul diatas adalah penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengeloaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Kabupaten Purbalingga, serta mengetahui kesesuaian dalam pengeloaan dana 

tabarru‟ dengan Fawa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Sulman Safinatus Shofiyah (2016) dengan 

judul “Pengaruh Premi, Klaim dan Hasil Investasi terhadap Cadangan 

Dana Tabarru‟ pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”, dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pendapan premi terhadap cadangan dana tabarru‟, tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan klaim terhadap cadangan dana 

tabarru‟, terdapat pengaruh positif dan signifikan hasil investasi terhadap 

cadangan dana tabarru‟. Penelitian ini menggunakan penelitian klausal 

komperatif. Perbedaan dengan judul diatas adalah penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengeloaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Kabupaten Purbalingga, serta mengetahui kesesuaian dalam 

pengeloaan dana tabarru‟ dengan Fawa DSN MUI No. 53/DSN-

MUI/III/2006. 

 Penelitian ketiga dilakukan oleh Arief Fadlullah (2014) dengan judul 

skripsi “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan 

Dana Tabarru‟ (Studi pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah)”, dengan hasil 

penelitian menunjukan variabel pendapatan premi berpengaruh signifikan negatif 
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terhadap rasio solvabilitas, sedangan variabel hasil investasi berpangaruh 

sighnifikan positif terhadap rasio solvabilitas, kemudian secara similtan semua 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas, angka 

koefisien determinasi menghasilkan angka 0,976 berarti bahwa pengaruh 

presentasi sumbangan terhadap variabel independen (Pendapatan premi dan Hasil 

investasi) terhadap variabel dependen (cadangan dana tabarru‟) sebesar 97,6%. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Perbedaan 

dengan judul diatas adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeloaan 

dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga, serta 

mengetahui keseuaian dalam pengelolaan dana tabarru‟ dengan Fawa DSN MUI 

No. 53/DSN-MUI/III/2006.  

Penelitian keemapat dilakukan oleh Al Torir Supiyanto (2015) dengan judul 

skripsi “Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan 

Dana Tabarru‟ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia” dengan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana Tabarru‟ dengan koefisien korelasi 

rx1y sebesar 0,638, koefisien determinasi r2x1y sebesar 0,406 dan harga thitung 

5,234 > ttabel 1,682, terdapat pengaruh positif dan signifikan Hasil Investasi 

terhadap Cadangan Dana Tabarru‟ dengan koefisien korelasi rx2y sebesar 0,698, 

koefisien determinasi r2x2y sebesar 0,488 dan harga thitung 6,171 > ttabel 1,682, 

terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi 

secara bersama-sama terhadap Cadangan Dana Tabarru‟ dengan koefisien 

korelasi ganda Ry(1,2) sebesar 0,703, koefisien determinasi R2y(1,2) sebesar 
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0,494 dan harga Fhitung 19,062 > Ftabel 3,220. Penelitian ini menggukan 

penelitikan klausal komparatif. Perbedaan dengan judul diatas adalah penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengeloaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Kabupaten Purbalingga, serta mengetahui keseuaian dalam pengeloaan 

dana tabarru‟ dengan Fawa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.  

Penelitian kelima dilakukan oleh Novi Puspita (2012) dengan judul “Model 

Proporsi Tabarru‟ dan Ujrah  pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia” 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan proporsi tabarru„- ujrah 

dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan 

reasuransi syariah. Penentuan proporsi tabarru‟-ujrah menunjukkan terdapat 

pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/solvabilitas). 

Penelitian ini mampu membentuk sebuah model dalam penentuan proporsi 

tabarru‟-ujrah sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai model dasar 

untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggukan metode penelitian 

kualitatif jenis studi kasus. Perbedaan dengan judul diatas adalah penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengeloaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Kabupaten Purbalingga, serta mengetahui kesesuaian dalam pengeloaan 

dana tabarru‟ dengan Fawa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Pengelolaan  

a.  Pengertian pengelolaan  
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Pengelolaan sama hal dengan manajemen. Manajemen adalah suatu 

proses pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin 

dicapai. Menurut T. Hani Handoko, manajemen mencakup fungsi-fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan 

pengawasan. Artinya, dalam mengelolaa berbagai sumber daya, 

organisasi perlu menerapkan berbagai kegiatan seperti perencanaan 

berbagai kegiatan yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai, 

penyusunan secara terstruktur atas sejumlah pekerja yang digunakan, 

pengerahan dan pengarahan terhadap kegiatan para pekerja 

(Karyoto,2016: 3). 

b. Fungsi Pengelolaan  

a) Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan 

langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan 

merencanakan berarti memisahkan segala kebutuhan, 

memperhitungkan secara matang segala hal yang menjadi potensi 

maupun kendala, serta merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan 

yang bermaksud guna mencapai tujuan.  

b) Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang 

dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahlian 

dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.  

c) Penggerakan (actuating) 
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Penggerakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah 

sebagai cara untuk menggerakan organisasi (perusahaan) agar 

dapat berjalan sesuai dengan pembagian pekerjaan masing-masing, 

serta menggerakan sumber daya yang ada dalam organisasi agar 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai 

rencana dan mencapai tujuan.  

d) Pengawasan (controling) 

Pengawasan berfungsi untuk mengawasi apakah perusahaan sudah 

sesuai dengan rencana atau belum. Selain itu pengawasan juga 

mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi perusahaan 

agar bisa terpakai secara efektif sesuai dengan rencana perusahaan 

dan ajaran Islam (Makhrus,2017:6371-74). 

c. Pengelolaan Dana  

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung 

jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para peserta. 

Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh para peserta untuk 

mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan 

memberikan santutan kepada peserta yang mengalami musibah 

(Syakir,2004:176). Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam 

mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk 

(saling menanggung risiko). Hal itu menunjukan bahwa sistem asuransi 

syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam 

bentuk dana tabarru‟ diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya 
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dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah (Rohmah, 

Abidin,2017:7). Keuntungan yang di peroleh dari pembagian dana 

peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi 

hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul 

maal) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (mudharib). 

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang 

dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) 

yang telah di sepakati (Syakir,2004:176-177). Mekanisme pengelolaan 

dana peserta (premi) terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sistem pada produk saving (tabungan) 

Alur mekanisme pengelolaan dana yang disertai dengan 

unsur tabungan dikelola dengan pendekatan, bahwa setiap iuran 

premi dari seorang peserta yang masuk keperusahaan asuransi 

syariah langsung di pecah menjadi dua bagian 

(Muhammad,2002:106). 

a) Rekening tabungan peserta. Yaitu dana yang 

merupakan milik peserta yang dibayarkan bila: 

perjanjiaan berakhir, peserta mengundurkan diri, 

peserta meninggal dunia.  

b) Rekening tabarru‟. yaitu kumpulan dana kebajikan 

yang telah diniatkan oleh peserta sebagi iuran dana 

kebajikan untuk tujuan saling menolong dan 

membantu, yang dibayarkan apabila peserta meninggal 
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dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus 

dana). 

Sistem ini sebagai implementasi dari akad takafuli dan 

mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari 

unsur gharar dan maisir. Presentase pembagian mudharabah 

dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian 

kerja sama antara perusahaan asuransi dan peserta, misalnya 

dengan 70: 30, 60: 40 dan seterusnya (Syakir, 2004:177). 

2) Sistem pada produk non saving (tidak ada tabungan) 

Mekanisme pengelolaan dana tanpa unsur tabungan (non 

saving), dikelola berdasarkan setiap premi yang diterima akan 

dimasukan kedalam rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang 

diniatkan untuk tujuan kebijakan atau tabarru‟ guna 

pembayaran klaim pada peserta yang mengalami musibah atas 

harta benda yang menyebabkan pesera mengalami kerugian. 

Premi akan dikelompokan pada dana peserta kemudian di 

investasikan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari 

investasi dimasukan kedalam dana peserta yang kemudian 

dikurangi dengan biaya asuransi atau klaim 

(Muhammad,2002:106). 

1. Tabarru‟ 

a. Pengertian Tabarru‟ 

Pengelola Dana Tararru..., Amalia Fadilah, Fak. Agama Islam 2019



Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a-yatabarra‟u-tabarru‟an, 

yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang 

disebut mutabarri atau dermawan (Rahman,2011:32). Jumhur Ulama 

mendefinisikan tabarru‟ dengan akad yang mengakibatkan 

pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam 

keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang 

lebih luas tabarru‟ adalah melakukan suatu kebaikan tanpa 

persyaratan. Tabarru‟ secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam 

kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi hibah oleh fiqh Al-

Mu’amalat, Al-Shakr dikatakan bahwa hibah dengan pengertian 

umum adalah berderma/ber-tabarru‟ dengan harta untuk 

kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup (Puspitasari, 2012: 46). 

Definisi akad tabarru‟ pada asuransi syariah dan reasuransi 

syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesa 

(DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 

adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah 

dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan 

untuk tujuan komersil (Puspitasari,2012: 46). Akad tabarru‟ adalah 

bentuk akad yang harus ada didalam asransi syariah yang dilakukan 

dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta 

asuransi syariah, dan tidak untuk tujuan komersil.  

Dana tabarru‟ adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan 

asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu 
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kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana tabarru‟ pooling 

fund) sesuai dengan kesepakatan (Makhrus,2017:63). Pengembalian 

dana tabarru‟ adalah pengembalian sebagaian dana tabarru‟ kepada 

peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa 

perjanjian berakhir (Makhrus,2017:63). 

b. Akad Tabarru‟ dalam Fatwa DSN MUI  

 Penggunaan akad ini telah ditetapkan oleh Fatwa DSN No. 

53/DSN-MUI/III/2006, adapun beberapa akad yang terdapat dalam 

Fatwa DSN yaitu, pertama Akad Tabarru‟ merupakan akad yang 

harus melekat pada semua produk asuransi, kedua Akad Tabarru’ 

pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta 

pemegang polis, ketiga Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 

adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi (Fatwa DSN-

MUI). 

Adapun beberapa ketentuan akad yang telah diataur dalam Fatwa 

DSN, pertama Akad tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang 

dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong 

menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial, kedua Dalam 

akad tabarru‟, harus disebutkan sekurang-kurangnya hak & kewajiban 

masing-masing peserta secara individu, hak & kewajiban antara 

peserta secara individu dalam akun tabarru‟ selaku peserta dalam arti 

badan/kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, 
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syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang 

diakadkan (Fatwa DSN-MUI). 

Kedudukan para pihak dalam akad tabarru‟ yang diatur dalam 

Fatwa DSN, Pertama dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta 

memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta 

atau peserta lain yang tertimpa musibah, Kedua Peserta secara 

individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru‟ 

(mu‟amman/mutabarra‟ lahu) dan secara kolektif selaku penanggung 

(mu‟ammin/mutabarri‟), Ketiga Perusahaan asuransi bertindak 

sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para 

peserta selain pengelolaan investasi (Fatwa DSN-MUI). 

Pengelolaan dana tabarru‟ yang telah diatur dalam Fatwa DSN 

yaitu, Pertama pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya 

boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang 

amanah, Kedua Pembukuan dana tabarru‟ harus terpisah dari dana 

lainnya, Ketiga Hasil investasi dari dana tabarru‟ menjadi hak kolektif 

peserta dan dibukukan dalam akun tabarru‟, Keempat dari hasil 

investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat 

memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad 

Mudharabah Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan 

akad wakalah bil ujrah (Fatwa DSN-MUI). 

c. Manajemen Risiko Dana Tabarru‟ 
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Manajemen riskiko dana tabarru‟ merupakan salah satu cara 

antisipasi risiko terhadap dana tabarru‟ adalah dengan melakukan 

pencadangan sesuai cara yang telah diatur dalam Peraturan Ketua 

BAPEPAM LK No: PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan 

Jumalah Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian 

dana tabarru‟ dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan 

perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin 

timbul dalam penyelenggaraab usaha asuransi syariah (Saniatusilma, 

2015: 1007). 

2. Asuransi Syariah 

a. Pengertian Asuransi Syariah  

 Kata asuransi berasala dari bahasa Belanda assurantie, dan 

dalam bahasa hukum belanda digunakan dengan kata verzekering. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan insurance. Kata 

tersebut kemudian didalam dalam bahasa Indonesia dengan kata 

pertanggungan (Ismanto,2009:20). Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji 

kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi 

sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh dijamin 

karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Zainudin,2008:1). 

Asuransi dalam lingkup hukum dagang dikenal dengan 

pertanggungan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1992 
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tentang asuransi. Dalam pasal 1 tentang ketentua umum disebutkan 

adanya pengertian asuransi, yaitu: 

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

orang atau lebih, dengan mana pihak penaggung mengikatkan diri 

kepad tertaggung, dengan menerima premi asuransi, untk 

memberikan penggantian kepaa tertanggung karena kerugian, 

kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau di 

tanggung  jawab  hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 

diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 

atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” 

(Ghofur,2010:89). Dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu: 

(Mulim, Hadiwinata,2018: 152) 

1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar 

uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara 

berangsur-angsur, 

2. Pihak penanggung (insure) yang berjanjia akan membayar 

sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, 

sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi 

sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu, 

3. Suatu peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui 

sebelumnya), 
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4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian 

karena peristiwa yang tak tertentu.  

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah 

perjanjian dua orang atau lebih, satu pihak menjadi pihak tertanggung 

dan pihak yang lain menjadi pihak penanggung dimana terjadi sebuah 

persetujuan antar kedua belah pihak yang telah sepakat dengan 

perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati.  

Asuransi syariah adalah asuransi dalam bahasa Arab dikenal 

dengan istilah at-ta‟min, penanggung disebut mu‟aimin, sedangkan 

tertanggung disebut mu‟amman lahu atau musta‟min. Kata at-ta‟min 

diambil adari kata amana yang menmiliki arti memberi perlindungan, 

ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.  Menurut Fatwa 

Dewan Syaria’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 

Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa asuransi 

syariah (Ta‟min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak 

melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru‟ yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah 

(Makhrus,2017:15). Dapat disimpulkan asuransi syariah adalah 

perjanjian antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong, 

saling melindungi satu sama lain untuk mendapatkan rasa aman, 

dengan tujuan meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. 
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Premi asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan 

oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana tabarru‟. Dana 

tabungan adalah dana titipan peserta asuransi syariah dan akan 

memdapat alokasi dana bagi hasil dari pendapatan investasi. 

Sedangkan dana tabarru‟ adalah dermawan atau dana kebajikan yang 

diberikan dan ikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan 

digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (Suripto, 

Salam, 2017: 132).  

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah 

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah 

dalam menetapkan fatwa tentang ketentuan umum asuransi syariah 

memepertimbangkan dalil-dalil hukum berikut ini: (Mardani,2015: 

93-95) 

1) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: 

َمْت لَِغٍد َوات َُّقوا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقدَّ

 اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 
“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 [59]: 18) 
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2) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong 

dalam perbuatan positif, anatara lain: 

تَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَواِن وَ 

 َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” ( 

QS. Al-Maidah [5]: 2) 

Dasar hukum yang berlaku untuk asuaransi syariah di Indonesia 

adalah Keputusan Mentri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 

tentang Penyelenggaran Usaha Peransuaransian Syariah dan 

Perusahaan Reasuransi dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga 

Keuangan Syaraiah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, 

dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

dengan Prinsip Syariah (Mardani,2015: 98). 

Disamping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diataur 

dalam fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN No. 21/DSN-

MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN 

No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah 

pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 

tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuaransi 
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Syaraiah dan Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 

Tabaru‟ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah (Mardani,2015: 98). 

c. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah 

Prinsip asuransi syariah sangat berbed dengan prinsip asuransi 

konvensional. Prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan 

berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun prinsip-prinsip asuransi 

syariah menurut para pakar ekonomi Islam adalah: (Gemala, 2005: 

166) 

1) Saling bertanggung jawab 

Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa tanggung 

jawab kepada diri sendiri maupun orang lain, seperti 

bertanggung jawab untuk membantu saudara-saura muslim kita. 

“seseorang tidak dianggap beriman sehingga ia mangasihi 

saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri” (HR. 

Bukhari). Hal ini di terapkan dalam asuransi syariah, bahwa para 

peserta asuransi harus memiliki tanggung jawab untuk 

menolong para peserta lainnya. 

2) Saling bekerja sama atau saling membantu 

Dalam Q.S. al-Midah ayat 2, di sebutkan bahwa,  

َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإلْثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا 

 اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 
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“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan 

kebajikan dan  takwa, dan tolong menlonglah dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah [5]:2). 

Dalam menjadi peserta asuransi syariah tidak hanya 

bertujuan untuk melindungi diri dan mencari keuntungan untuk 

diri sendiri, tetepai juga menjadi jalan untuk menolong orang 

lain yang sedang dalam kesulitan. 

3) Saling melindungi penderita satu sama lainnya 

Peserta asuransi pun dapat berperan sebagai pelindung 

bagi orang lain yang dalam kesulitan. Hal ini sesuai dengan 

Hadits Riwayat Ibnu Majah, bahwa “sesungguhnya sesorang 

yang beriman adalah sesiapa yang boleh memberi keselaman 

dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (HR. 

Ibnu Majah).  

d. Produk Asuransi Syariah  

Asuransi syariah memiliki dua produk jenis pertanggungan yang 

dapat diklasifikasikan yaitu asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dan 

asuransi umum, adapun penjelasan dari produk pertanggungan adalah  

sebagai berikut: 

1) Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) 

Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi 

yang meberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian 

dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalm musibah kematian yang akan 

Pengelola Dana Tararru..., Amalia Fadilah, Fak. Agama Islam 2019



menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli 

waris orang yang ditujuk dalam hal orang tersebut tidak memiliki ahli 

waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan 

kematian, santuan akan diterima oleh peserta yang mengalami 

musibah/ masih hidup.  

2) Asuransi umum 

Asuransi umum adalah bentuk asuransi yang memberi 

perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta 

milik peserta asuransi seperti rumah, kedara bermotor, dan bangunan 

pabrik (Manan,2012: 271-272). 

e. Fungsi Asuransi 

Asuransi secara umum berfungsi sebagai sarana atau mekanisme 

pengalihan kemungkina risiko yang akan terjadi kapada satu atau beberapa 

penanggung yang bersifat dapat diasuransikan. Adapun beberapa fungsi 

utama dari asuransi  (Makhrus, 2017: 32-33) adalah: 

1) Adanya asuransi akan menyebabkan masyarakat dan perusahaan 

berada dalam keadaan yang aman. 

2) Adanya asuransi akan menyebakan suatu kecenderungan penarikan 

biaya yang dilakukan secara adil sesuai dengan besar kecilnya 

resiko yang kan di pertanggungkan.  

3) Asuransi sebagaimana menabung. Premi yang dibayarkan oleh 

peserta asuransi akan menerima hasilnya dikemudian hari. 

4) Asuransi dipandang sebagai sarana pendapatan. 
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5) Sumber pendapatan didasarakan pada financing the business.  

f. Manfaat Asuransi Syariah 

Kesadaraan seseorang memiliki asuransi adalah menyiapkan proteksi 

untuk diri sendiri dan kelurganya dari berbagai kemungkinan resiko yang 

tidak terduga akan terjadi di masa depan. Untuk dapat memahami dan 

meiliki kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi, maka terdapat 

beberapa manfaat asuransi (Makhrus, 2017: 40) yaitu: 

1) Memberikan arasa aman dan perlindungan, 

2) Memberikan kepastian dengan mengurangi tingkat kerugian atau 

kerusakan, 

3) Sarana menabung, 

4) Meminimalisir sebuah resiko, 

5) Menjadikan hidup lebih tenang, 

6) Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung.  
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