
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan  akan 

mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Dengan adanya alasan 

tersebut maka akan bertambah besar pula permasalahan yang akan dihadapi oleh 

manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghadapi 

suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat 

hendaklah memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan 

dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat 

untuk masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu pada perusahaan 

asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap 

risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan 

keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan.  

Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah 

penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah 

sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor 

keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau 

lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan 

dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap 

lembaga keuangan syariah, khususnya entitas asuransi syariah agar dengan mudah 

dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam 

negeri, tapi juga sampai ke luar negeri (Hisamudin,2015:54-55). 
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Pertumbuhan perbankan berbasis syariah yang cukup pesat, lembaga 

keuangan non bank berbasis syariah juga ikut berkembang, salah satunya asuransi 

syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada saat sekarang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan pada saat ini perusahaan 

asuransi syariah di Indonesia cukup banyak. Awalnya hanya mengenal perusahaan 

asuransi syariah hanya Takaful Keluarga, namun sejalan dengan perkembangan 

jaman perusahaan asuransi syariah mulai berkembang banyak di Indonesia.   

Undang-undang yang mengatur tentang perasuransi yaitu Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tetang usaha peransuransian. Menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 

Syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah (ta‟min, takaful atau tadhamun).   

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi 

syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu 

dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang 

disebut tabarru‟. Jadi sistem ini tidak melakukan pengalihan risiko (risk transfer) 

dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian 

risiko (risk sharing) dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad 

yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Ilam 

(syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), 

riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), disamping itu investasi dana harus 

pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram (Soemitra,2009:245-

246). 
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Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru‟  (hibah) untuk hubungan 

sesama peserta diamana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong 

menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi 

digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah 

musyarakah, wakalah bil ujrah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah 

(berserikat) (Soemitra,2009: 266). 

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) Nomor: 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi 

Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas 

dana kelolaan menjadi tiga akun yakni dana tabarru‟, dan investasi peserta, serta 

dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru‟ yang 

sejak awal diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika 

terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana tabarru‟ mengalami defisit, menjadi 

kewajiban bagi perusahaan untuk menalanginya menggunakan  dana perusahaan. 

Sementara pos dana peserta selamanya menjadi hak peserta yang menjadi 

tanggung jawab Takaful Keluarga untuk mengelolanya melalui instrumen 

investasi yang disepakati bersama. Dalam praktik di Takaful Keluarga 

pengelolaan dana tabarru‟ belum mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dana 

tabarru‟ tersubut dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam 

Fatwa DSN-MUI.   

Permasalahan diatas merupakan suatu pemecah masalah yang serius 

sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai seperti yang diharapkan oleh 

masyarakat, oleh kerena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
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pengelolaan dana tabarru‟ pada perusahaan asuransi syariah yang ada di 

Purbalingga. Karena penulis ingin mengetahui mengenai kesesuaian pengelolaan 

dana tabarru‟ dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru‟ 

pada Asuransi Syariah. Sehingga penulis mebuat penelitian dengan judul 

“Pengelolaan Dana Tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten 

Purbalingga”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan 

pokok permasalahan yang menjadi fokus permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Kabupaten  Purbalingga?  

2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan  dana tabarru‟ di PT. Asuransi Takaful 

Kabupaten  Purbalingga dengan Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/ 

2006 tentang akad tabarru‟ ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana taburru‟ di PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Purbalingga.   

2. Untuk mengetahui kesesuaian dalam mengelola dana tabarru‟  di PT. 

Asuransi Takaful Purbalingga dengan Fatwa DSN MUI No. 53/ DSN-

MUI/ III/ 2006 tentang akad tabarru‟ . 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah:  

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam dunia 

perasuransian syariah tentang pengelolaan dana tabarru‟ di PT. Asuransi 

Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga. 

2. Secara Teoritis 

Memberi gambaran mengenai penerapan dan kesesuaian pengelolaan 

dana tabarru‟ di perusahaan asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Kabupaten  Purbalingga menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-

MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟.  

3. Secara Praktis 

Bagi masyarakat untuk dapat menambah pengetahuan baru dalam 

rangka memahami produk asuransi syariah yang terdapat akad tabarru‟, 

yang di tawarkan oleh perusahaan asuransi. 

Bagi perusahaan asuransi di PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Kabupaten Purbalingga, untuk menegtahui seberapa pentingnya 

penerapan Fatwa DSN-MUI NO: 53/DSN-MUI/III/2006 dalam 

jalannya akad tabarru‟.  
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