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Abstrak 

 

Perbedaan pengakuan dana surplus underwriting atas dana hibah dan dana 

mudharabah yang terjadi di kalangan praktisi asuransi, seperti yang diberitakan 

Republika dalam koran elektroniknya, menjadi topik masalah yang diangkat oleh 

peneliti. Perbedaan pengakuan dana tersebut berhubungan dengan kesesuaiannya 

dalam hukum Islam yaitu kesesuaiannya dengan dana hibah dan dana 

mudharabah dalam fiqih muamalah Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dana surplus 

underwriting dalam realitas yaitu pada Asuransi Jasindo Takaful dan kesesuaian 

pengakuan dana tersebut dengan dana hibah dan dana mudharabah dalam fiqih 

muamalah Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan objek penelitian surplus underwriting pada perusahaan, dengan sampel 

perusahaan adalah Asuransi Jasindo Takaful. Penggalian informasi tentang 

surplus underwriting, pengakuan dana surplus underwriting dan kesesuaiannya 

dengan hukum Islam diperoleh melalui wawancara.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Asuransi Jasindo Takaful 

mengakui surplus underwriting sebagai dana hibah dan dana mudharabah, dilihat 

dari perlakuan terhadap pengakuan dana tersebut yaitu 50% surplus underwriting 

dialokasikan ke perusahaan, 40% ke peserta, dan 10% dialokasikan ke cadangan 

dana tabarru‟. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah dengan 

modifikasi mudharabah dan wa‟ad. Iuran atau kontribusi yang dibayar peserta 

merupakan premi yang dibayar peserta dengan niat hibah dan akan terkumpul 

kedalam dana tabarru‟. Kedua pengakuan dana surplus underwriting tersebut, 

hanya yang diakui sebagai dana hibah yang memenuhi hukum Islam yaitu sesuai 

dengan konsep hibah dalam fiqih muamalah Islam. Sedangkan yang diakui 

sebagai dana mudharabah tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak sesuai 

dengan kaidah mudharabah yang sesungguhnya. 

 

 

 

Kata kunci: Surplus Underwriting, Dana Hibah, Dana Mudharabah, Fiqih 

Muamalah Islam. 
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Abstract 

 

 The claim difference of surplus underwriting on hibah and mudharabah 

funds in the around of insurance business, as written in Republika Electronic 

News, become interesting issue studied by the researcher. The claim difference of 

the funds is related to its suitability with Islam Law, that is, suitability with hibah 

and mudharabah funds in fiqih muamalah of Islam.     

 This research aims to know the claim on surplus underwriting fund in the 

reality at the Jasindo Takaful Insurance and the suitability of the claims with 

hibah and mudharabah funds as stated in fiqih muamalah of Islam. Research 

method used is qualitative descriptive method with object is company surplus 

underwriting. Sample for the research is Jasindo Takaful Insurance. Data in the 

form of information about surplus underwriting, claims of surplus underwriting 

and its suitability with Islam Law, are taken from interview. 

 Result of the research showed that Jasindo Takaful Insurance claims 

surplus underwriting as a hibah and mudharabah funds, it can be seen from 

allocation of the claims, that is 50% of surplus underwriting is allocated for the 

company, 40% for participant, and 10% for tabarru‟ fund reserve. Agreement 

used is wakalah bil ijrah by modification of mudharabah and wa‟ad. Premium or 

contribution paid by participant constitutes a premium intended as a hibah and 

will be accumulated in the tabarru‟ fund. Claim of the surplus underwriting is 

only claimed as hibah that suitable with Islam Law, that is suitable with concept 

of hibah as stated in fiqih muamalah of Islam. While, claim as mudharabah fund 

is not suitable with Islam Law, is not suitable with principle of true mudharabah. 

 

 

 

Key Words: Surplus Underwriting, Hibah, Mudharabah, Fiqih Muamalah of 

Islam   

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan sistem ekonomi syariah yang pesat membawa dampak 

perubahan signifikan terhadap perubahan sistem ekonomi nasional, terutama 

dalam faktor kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pasar uang dan 

pasar modal dengan sistem syariah, seperti asuransi syariah. 

Di Indonesia, asuransi syariah sering dikenal dengan istilah at-takaful yang 

artinya menjamin atau saling menanggung. Sula (2004: 33) mengartikan takaful 

dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, 

sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang 

lainnya. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah adalah usaha 

saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak 

melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru‟ yang memberikan pola 

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai syariah. 

Asuransi syariah pada hakikatnya merupakan pengembangan dari industri 

keuangan yang berbasis syariah. Saat ini asuransi syariah mengalami 

pertumbuhan yang signifikan dan semakin meningkat jika dibandingkan dengan 

asuransi konvensional. Jumlah perusahaan yang menyelenggarakan usaha dengan 

prinsip syariah mengalami perkembangan seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 



Tabel 1 

Pertumbuhan Usaha Asuransi 

dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah 

No Keterangan 2004 2005 2006 2007 2008 

1. 
Perusahaan Asuransi Jiwa 

dengan Prinsip Syariah 
2 2 2 2 2 

2. 
Perusahaan Asuransi Kerugian 

dengan Prinsip Syariah 
1 1 1 1 1 

3. 
Perusahaan Asuransi Jiwa yang 

memiliki Unit Syariah 3 8 9 12 13 

4. 
Perusahaan Asuransi Kerugian 

yang memiliki Unit Syariah 11 13 15 19 19 

5. 
Perusahaan Reasuransi yang 

memiliki Unit Syariah 
1 2 3 3 3 

Total 18 26   30 37  38 

Sumber: Biro Perasuransian Bapepam-LK Departemen Keuangan RI 

 

Perkembangan ini cukup menggembirakan bagi umat Islam, terutama bagi 

mereka yang menginginkan pola hidupnya berperilaku sesuai dengan ketentuan 

syariah. Namun dibalik itu semua, ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan 

bagi perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah. Dari kemunculan hingga 

sekarang beroperasinya asuransi syariah tidak dibarengi dengan fondasi yang 

kokoh, hingga timbul kekhawatiran terjadinya struktur industri asuransi syariah 

yang mudah ambruk. 

Salah satu kekhawatiran itu nampaknya terbukti dengan adanya isu-isu yang 

berkembang di dunia bisnis, khususnya asuransi syariah. Salah satu isu yang 

berkembang adalah tentang dua perbedaan pengakuan atas dana surplus 

underwriting. Isu ini dipertegas dengan adanya pernyataan dari Direktur Teknik 

IAI, Sriyanto kepada Republika, yang menyatakan bahwa: 



“PSAK juga akan mengatur dua jenis pengakuan berbeda atas dana surplus 

underwriting (dana premi surplus). Pengakuan pertama mengatur pencatatan 

dana surplus underwriting bila diakui sebagai hibah nasabah asuransi syariah 

kepada dana tabarru‟. Sedangkan, pengakuan kedua mengatur pencatatan 

dana tersebut bila diakui sebagai dana mudharabah (bagi hasil) yang harus 

dikembalikan kepada nasabah asuransi syariah. Kalau di Timur Tengah yang 

paling banyak yang kedua. Tapi disini diperbolehkan memilih salah satu. 

Karena itu, PSAK mengatur pencatatan keduanya” (www.republika.co.id 

tanggal akses 22 Agustus 2009). 

 

Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Syarah Nasional, Shaifie kepada 

Republika yang sekarang ini telah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Asuransi 

Syariah Indonesia (AASI), menyatakan bahwa: 

“Saat ini memang ada dua pengakuan berbeda. Meski demikian, sebagian 

besar asuransi syariah masih menerapkan pengakuan dana tersebut sebagai 

dana mudharabah (bagi hasil) yang harus dikembalikan kepada nasabah 

asuransi syariah. Padahal, saya lebih setuju bila dana tersebut diakui sebagai 

dana hibah untuk dana tabarru‟. Sebabnya, dana tabarru‟ kan dana tolong 

menolong antar umat” (www.republika.co.id tanggal akses 22 agustus 2009). 

 

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu standar yang cocok bagi  akuntansi asuransi 

syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam bisnis asuransi syariah ini dapat 

diminimalisir. Mengingat asuransi adalah praktik bisnis baru yang belum ada pada 

masa silam. Sehingga, para ulama belum memikirkan lebih jauh mengenai 

konsep, bentuk, dan juga hal lain yang berkaitan dengannya. Di samping para 

teoretikus hukum Islam juga tidak membahasnya secara detail, oleh karenanya 

belakangan persoalan asuransi menjadi pembahasan yang menimbulkan 

perbedaan pendapat. 

Sebagai produk yang dijadikan alternatif, asuransi syariah muncul dengan 

membawa beban berat yang harus disandang. Selain menjalankan fungsi sebagai 

lembaga yang memberikan pertanggungan kerugian anggotanya, dia juga harus 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/


berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di awal keberadaannya, asuransi 

syariah di Indonesia bisa dibilang “kebelet” keluar kalau tidak mau dikatakan 

nekat, karena tidak didukung oleh perangkat sistem keuangan yang memadai. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Afriani (2004) dalam Anggraini (2005) yang 

mengatakan bahwa asuransi syariah belum memiliki pedoman pelaporan 

keuangan. Sehingga perusahaan asuransi syariah “terpaksa” menggunakan 

pedoman pelaporan konvensional yaitu pedoman yang digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan asuransi konvensional. Pedoman itu adalah PSAK No. 28 

untuk Asuransi Kerugian (General Insurance) dan PSAK No. 36 untuk Asuransi 

Jiwa (Life Insurance). 

Pemakaian pedoman asuransi konvensional oleh perusahaan asuransi syariah 

tersebut membawa dampak yang cukup serius. Salah satu dampak yang paling 

jelas adalah tidak adanya kesesuain prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Hal ini akan berdampak pada laporan keuangan yang 

dihasilkan perusahaan. Akibatnya perusahaan asuransi yang berbasis syariah 

melakukan modifikasi dalam laporan keuangan. Modifikasi tersebut dilakukan 

dalam usaha untuk mempertahankan citranya sebagai lembaga keuangan syariah.  

Sebagai lembaga keuangan syariah, asuransi syariah berusaha membawa 

prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya. Prinsip-prinsip tersebut 

berusaha diwujudkan oleh perusahaan dengan menggunakan instrumen yang 

melekat dalam transaksi-transaksi keuangannya. Beberapa transaksi yang terdapat 

dalam asuransi syariah yang membedakannya dengan asuransi konvensional 

adalah adanya mudharabah dan hibah terhadap pengakuan dana surplus 



underwriting. Dalam asuransi konvensional, apabila terjadi surplus underwriting, 

dana tersebut akan diakui sebagai pendapatan perusahaan sedangkan dalam 

asuransi syariah, apabila terjadi surplus underwriting, terdapat dua pengakuan 

yang berbeda yaitu diakui sebagai dana hibah untuk dana tabarru‟ atau diakui 

sebagai dana mudharabah yang harus dibagikan ke antar peserta atau ke peserta 

dengan entitas asuransi syariah. 

Dua pengakuan berbeda yang terjadi pada dana surplus underwriting ini, 

disebabkan oleh terjadinya miskonsepsi terhadap konsep hibah dan mudharabah 

dalam asuransi syariah khususnya pada saat pengakuan dana surplus 

underwriting, serta penggunaan akad yang tidak sesuai dengan konsep akad itu 

sendiri. Ada beberapa akad dalam asuransi syariah, yaitu akad tabarru‟, akad 

mudharabah, dan akad wakalah bil ujrah. Menurut Ismanto (2009), jika akad 

yang digunakan adalah perjanjian kontrak yang bersifat nonprofit (akad tabarru‟) 

sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial, idealnya semua dana 

tabarru‟ maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru‟ tersebut ikut 

diinvestasikan) tidak dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun 

menjadi dana abadi dalam rekening khusus (menjadi hibah untuk dana tabarru‟). 

Dan pihak yang meniatkan tabarru‟ tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. 

Hal ini dipertegas oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam Ismanto (2009: 69), yang 

menyatakan bahwa: 

“Dana tabarru‟ ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan 

hibah”. 

 

Sedangkan jika menggunakan akad mudharabah atau akad wakalah bil ujrah 

dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang diinvestasikan perusahaan 



sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam bentuk profit/surplus 

sharing (mudharabah).  

Anggraini (2005) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa laba yang 

dibagikan kepada peserta merupakan penjumlahan dari ketiga unsur, yaitu surplus 

underwriting, hasil investasi dan komisi reasuransi. Dan dari analisa yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa laba yang seharusnya diakui oleh perusahaan 

asuransi syariah adalah laba mutual, yaitu laba yang merupakan hasil dari 

hubungan mutual diantara peserta dan perusahaan yang terdiri dari hasil investasi 

dan komisi reasuransi jika ada. Karena pada dasarnya surplus underwriting adalah 

milik peserta seutuhnya yang tidak boleh terambil oleh kepentingan perusahaan 

dalam bentuk apapun. Namun apabila surplus underwriting dibagi berdasarkan 

teknik mudharabah maka yang terjadi adalah adanya pembagian modal, yaitu 

premi yang disetorkan peserta yang dalam mudharabah dijadikan modal 

berinvestasi. Sehingga mudharabah yang pada awalnya dimaksudkan sebagai 

instrumen yang menjamin terlaksananya nilai-nilai Islam dalam asuransi syariah, 

tidak terpenuhi rukunnya. 

Berdasarkan realita tersebut maka diperlukan sebuah kajian dan penelitian 

mengenai pengakuan dana surplus underwriting dan kesesuaiannya dengan 

konsep hibah dan konsep mudharabah dalam asuransi syariah dan dalam 

praktiknya yaitu pada Asuransi Jasindo Takaful Kantor Cabang Malang. Dan 

diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyeragamkan 

pengakuan dana surplus underwriting pada khususnya, dan pencatatan sampai 



penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada umumnya, karena dalam 

faktanya, masih banyak problematika yang terjadi di perusahaan asuransi syariah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Banyak isu-isu dan persepsi yang muncul ditengah masyarakat yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengakuan dana surplus underwriting di 

perusahaan asuransi syaraiah. Hal ini tergambar dalam latar belakang. Namun 

sedikit penelitian yang dapat memberikan sesuatu yang berbeda sehingga 

mendapatkan sebuah solusi yang sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dalam 

asuransi syariah dan berbeda dengan asuransi konvensional dalam pengakuan 

dana surplus underwriting atas dana hibah dan dana mudharabah. 

Direktur Teknik IAI, Sriyanto dan Kepala Divisi Syarah Nasional, Shaifie 

yang sekarang ini telah menjabat sebagai Ketua AASI adalah dua orang yang 

menyampaikan adanya dua perbedaan dalam pengakuan dana surplus 

underwriting di perusahaan asuransi syariah kepada Republika. Dinyatakan 

bahwa: 

“PSAK akan mengatur dua jenis pengakuan berbeda atas dana surplus 

underwriting (dana premi surplus). Pengakuan pertama mengatur pencatatan 

dana surpluss underwriting bila diakui sebagai hibah nasabah asuransi 

syariah kepada dana tabarru‟. Sedangkan, pengakuan kedua mengatur 

pencatatan dana tersebut bila diakui sebagai dana mudharabah (bagi hasil) 

yang harus dikembalikan kepada nasabah asuransi syariah” 

(www.republika.co.id diakses 22 Agustus 2009). 

 

Berdasarkan isu-isu yang berkembang seperti yang telah disebutkan diatas, 

maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

http://www.republika.co.id/


1. Bagaimana pengakuan dana surplus underwriting atas dana hibah dalam 

perusahaan asuransi syariah? 

2. Bagaimana pengakuan dana surplus underwriting atas dana mudharabah 

dalam perusahaan asuransi syariah? 

3. Bagaimana kesesuaian pengakuan-pengakuan tersebut dengan konsep 

hibah dan konsep mudharabah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan kami angkat dalam penulisan ini, 

maka secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pengakuan dana surplus underwriting atas dana hibah 

dalam perusahaan asuransi syariah. 

2. Mendeskripsikan pengakuan dana surplus underwriting atas dana 

mudharabah dalam perusahaan asuransi syariah. 

3. Mendeskripsikan kesesuaian pengakuan-pengakuan tersebut dengan 

konsep hibah dan konsep mudharabah. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Untuk tujuan memfokuskan pembahasan masalah dalam penelitian ini, 

penulis memberi batasan penelitian pada pendeskripsian pengakuan dana surplus 

underwriting pada perusahaan asuransi syariah dan kesesuaian pengakuan dana 

tersebut dengan konsep dana hibah dan dana mudharabah dalam fiqih muamalah 

Islam. 



1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak yang 

terkait antara lain: 

1. Bagi Penulis. 

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini 

hanya didapat penulis secara teoritis. Dan penulis mengharapkan dapat 

menerapkan praktik pengakuan dana surplus underwriting yang 

sesungguhnya pada asuransi syariah. 

2. Bagi Asuransi Syariah. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan 

dan masukan bagi Asuransi Jasindo Takaful agar dapat berkembang lebih 

baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip-prinsip syariah Islam. 

3. Masyarakat atau Pihak yang Berkepentingan. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif atau 

sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan 

ilmiah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asuransi Syariah 

Dalam mengarungi hidup dan kehidupan manusia selalu berhadapan dengan 

beragam situasi dan ancaman bahaya yang membuatnya takut dan cemas. 

Berbagai ancaman bahaya itu bisa datang kapan saja dan silih berganti tanpa kita 

ketahui. Namun bagaimanapun hal itu adalah realitas yang melingkupi manusia. 

Sehingga manusia pun terus memeras otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk 

mendapatkan rasa aman dan tenteram dan menghindari selaksa marabahaya yang 

mengintai dan menyelimuti kehidupan mereka. Salah satunya dengan mendirikan 

perusahaan-perusahaan jasa asuransi yang berbasis syariah atau asuransi syariah 

yang sistem kerjanya sesuai dengan prinsip dan syariah Islam.  

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah 

Dalam bahasa Arab asuransi disebut at-ta‟min, penanggung disebut 

mu‟ammin, sedangkan tertanggung disebut mu‟amman lahu atau musta‟min. At-

ta‟min diambil dati kata amana memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, 

rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Sula, 2004: 28). Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4: 

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4) 

Men-ta‟min-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan 

uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang 

sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap 



hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang mempertanggungkan atau 

mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya”.    

Pengertian asuransi syariah menurut Soemitra (2009: 245), secara 

terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum 

asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam 

kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana 

yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang 

baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh 

meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. 

Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah, disebutkan bahwa: 

“Asuransi Syariah (Ta‟min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling 

melindungi dan tolong-menolong diantara 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”. 

 

Sedangkan menurut PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi 

Syariah, disebutkan bahwa: 

“Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan 

sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim 

atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh 

sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang 

harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas 

asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan 

menginvestasikan dana peserta”.  

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah 

adalah usaha saling tolong-menolong antar peserta asuransi dengan merelakan 

sebagian kontribusinya (premi yang disetorkan dengan sukarela) untuk 



dipergunakan menanggung kerugian atau derita daripada peserta lain yang sedang 

mengalami musibah dan perusahaan hanya sebagai pengelola dana peserta. 

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang 

disebut dengan “ta‟awun”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling 

menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi 

syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko) (Sula, 2004: 30). Hal ini sesuai 

dengan konsep asuransi syariah, yaitu berasaskan pada konsep takaful yang 

merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Kata 

“takaful” dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar “kafala-yakfulu-takafala-

yatakafalu-takaful” yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama 

(Dewi, 2007: 136). Takaful juga dapat diartikan sebagai tolong menolong, 

memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful yang berarti 

saling menanggung atau memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar 

pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini 

dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara setiap 

orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru‟) yang ditujukan untuk menanggung 

risiko tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Maa‟idah ayat 2: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosan dan pelanggaran.” (QS. 

Al-Maa‟idah: 2)      

 

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah 

Secara eksplisit tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur‟an yang menyebutkan 

istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah “at-ta‟min” 

ataupun “at-takaful”. Akan tetapi dalam Al-Qur‟an terdapat ayat yang 



menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar 

yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa macam kategori (Anshori, 2008: 29-31), yaitu: 

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan seperti dalam firman 

Allah sebagai berikut: 

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk 

hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18) 

 

 “Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa. Maka, apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu 

akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang 

kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari 

(bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun 

padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka 

memeras anggur”. (QS. Yusuf: 47-49)  

 

2) Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama seperti 

dalam firman Allah sebagai berikut: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maa‟idah: 2) 

 

 “……Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu ……”. (QS. Al-Baqarah: 185) 

 

3) Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi 

kesusahan seperti dalam firman Allah sebagai berikut: 

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Al-Quraisy: 4) 

 

 “Dan ketika Ibrahim berdo‟a, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang 

aman sentosa (selamat)”. (QS. Al-Baqarah: 126) 

 



4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha seperti dalam 

firman Allah sebagai berikut: 

 “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 

dengan izin Allah……”. (QS. At-Taghaabun: 11) 

 

 “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan, tidak seorangpun yang 

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; 

dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan 

mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

(QS. Luqman: 34) 

 

5) Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia 

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:  

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-

Baqarah ayat 261) 

 

Di samping beberapa dasar hukum yang telah disebutkan di atas, 

perasuransian syariah di Indonesia diatur dalam beberapa Fatwa DSN-MUI antara 

lain: (1) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah, (2) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad 

Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, (3) Fatwa DSN-MUI No. 

52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan 

Reasuransi Syariah, dan (4) Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 

Akad Tabarru‟ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Selain Fatwa-fatwa DSN-

MUI, asuransi syariah juga diatur dalam beberapa Keputusan Menteri Keuangan 

RI, yaitu: (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003 tentang 



Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi, (2) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 tentang 

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, (3) 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, dan (4) SK Direktorat Jendral 

Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan 

Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah 

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta‟awanu „alal-birri wat-taqwa 

(tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan at-ta‟min 

(rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai 

sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan 

menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi 

syariah adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling 

menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran 

pembayaran premi dengan uang pertanggungan. 

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah 

ditegakkan atas tiga prinsip utama (Dewi, 2007: 146), yaitu: 

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah 

memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong 

peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, 

karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa 

tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. 



Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, 

mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan 

untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat 

yang beriman, taqwa dan harmonis.  

2. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta 

asuransi syariah yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling 

tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab 

musibah yang diderita seperti firman Allah dalam QS. Al-Maa‟idah ayat 2.  

Dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisir perintah Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong 

diantara sesama umat manusia. 

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para 

peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain 

yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Quraisy ayat 4, yang artinya: 

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan 

lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”  (QS. Al-Quraisy: 4) 

 

Dengan begitu maka asuransi syariah merealisir perintah Allah SWT 

dalam Al-Qur‟an tentang kewajiban saling melindungi diantara sesama 

warga masyarakat.  

Selain ketiga prinsip yang telah disebutkan di atas, ada beberapa prinsip lain 

yang juga menjadi prinsip asuransi syariah, pertama prinsip berserah diri dan 

ikhtiar (Sula, 2004: 228). Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena 

itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil segala yang 



Dia kehendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (ikhtiar) semaksimal 

kemampuannya dan pada saat yang sama diwajibkan berserah diri (tawakkal) 

hanya kepada Allah. Kedua, prinsip kontribusi (contribution/al-musahamah). 

Menurut Sula (2004: 246), al-musahamah atau “kontribusi” adalah suatu bentuk 

kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada 

suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas 

kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki 

(bayarkan). Kontribusi yang sudah dibayar adalah amanah (al-amanah) bagi 

pengelola, dan karena itu harus diperuntukkan bagi peserta. Hal ini karena 

berdasarkan hukum Islam, tidak ada justifikasi bagi yang dipercayakan untuk 

menolak menerjemahkan ketentuan yang disetujui oleh pemilik mereka ketika 

yang mendepositkan berhak menginginkannya dari yang diberi amanah.  

Namun prinsip kontribusi seperti yang telah disebutkan oleh Sula (2004: 246) 

di atas mempunyai perbedaan dengan kontribusi yang dikemukakan oleh Billah 

(2001). Disebutkan bahwa: 

“Prinsip kontribusi (contribution) yang diuraikan Sula jika dipandang dalam 

kerangka lima prinsip dasar asuransi jelas tidak dapat disamakan dengan 

prinsip musahamah (contribution) yang dilontarkan Billah. Kontribusi 

(contribution) pada pembahasan pertama adalah salah prinsip asuransi yaitu 

pendamping indemnity (corollary of indemnity) yang lahir dalam sejarah 

literatur asuransi konvensional sedangkan kontribusi (contribution) atau al-

musahamah yang dimaksudkan oleh Billah adalah alternatif akad pengganti 

tabarru‟ yang terlahir dalam khasanah literatur asuransi syariah. Keduanya 

memiliki dasar pemikiran dan latar belakang pembahasan yang jauh berbeda” 

(www.pojokasuransi.com, tanggal akses 28 Januari 2010). 

 

Perbedaan dari keduanya adalah kontribusi yang dikemukakan Sula (2004) 

adalah premi yang dibayarkan oleh peserta pemegang polis  asuransi dengan niat 

tabarru‟ (hibah/shadaqah/untuk dana tolong menolong) namun peserta pemegang 
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polis asuransi masih memiliki hak untuk memperoleh tabarru‟-nya kembali ketika 

terjadi klaim. Hal ini menurut Billah (2001) bertentangan dengan prinsip tabarru‟ 

itu sendiri karena tabarru‟ (shadaqah/hibah) adalah sesuatu yang telah diberikan 

secara sukarela dan pemberi tabarru‟ itu tidak boleh mengharapkan imbalan 

kecuali hanya imbalan pahala dari Allah SWT. Hadits Nabi SAW menyebutkan: 

“Dari Ibnu Abbas r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Barangsiapa yang telah memberikan hadiah atau shadaqah lalu ia 

memintanya kembali seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali 

muntahannya itu.”  

 

Pengecualian ini hanya dibolehkan ketika seorang ayah mengambil kembali 

pemberian (hadiah) kepada anaknya.  

“Dari ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, Haram 

bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian 

memintanya kembali kecuali pemberian ayah kepada anaknya.”  

 

Oleh karena itu melalui hadits di atas, Billah (2001) menyatakan bahwa akad 

tabarru‟ pada asuransi syariah tidak sejalan dengan prinsip Islam karena dalam 

kenyataan, pemegang polis tersebut masih memiliki hak klaim atas dana yang 

diniatkan untuk tolong-menolong tersebut.  

Sedangkan menurut Haryanto dalam http://www.fiskal.depkeu.go.id (tanggal 

akses 8 Pebruari 2010), ada beberapa prinsip asuransi syariah, yaitu: 

 Dibangun atas dasar kerjasama (ta‟awun) 

 Asuransi syariah tidak bersifat mu‟awadhoh, tetapi tabarru‟ atau 

mudharabah 

 Sumbangan (tabarru‟) sama dengan hibah (pemberian) oleh karena itu 

haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka 

diselesaikan menurut syariah Islam. 

http://www.fiskal.depkeu.go.id/


 Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah 

ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip 

ukhuwah. 

 Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan 

tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu 

musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu 

menurut ijin yang diberikan oleh jamaah.  

 Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut 

aturan syariah Islam. 

2.1.4 Akad Dalam Asuransi Syariah 

Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. 

Ikatan disini tidak dibedakan apakah berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan 

menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qobul yang 

diselenggarakan menurut ketentuan syariah, dimana terjadi konsekuensi hukum 

atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan (Basri, 2003 dalam 

www.pojokasuransi.com, tanggal akses 28 Januari 2010). 

Fiqih muamalah Islam membedakan antara wa‟ad dengan akad. Wa‟ad 

adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad 

adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang 

saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan 

kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam 

akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah 

well-defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu 
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tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti 

yang sudah disepakati dalam akad (Karim, 2007: 65).     

Dari sisi muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah 

transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syariah. Demikian 

pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan 

permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita tengok Fatwa DSN 

(Dewan Syariah Nasional) tentang Pedoman Asuransi Syariah, maka pernyataan 

“akad yang sesuai syariah” dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang 

terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu 

(penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.  

Dalam dunia asuransi syariah, kita mengenal setidaknya dua macam akad, 

yaitu akad tabarru‟ (hibah) dan akad tijarah (mudharabah) (Fatwa DSN No. 

21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah). Namun seiring 

berkembangnya zaman, akad ini pun menjadi semakin bervariasi. Sehingga 

mendorong Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk 

mengeluarkan beberapa fatwa, yaitu: 

1. Akad Mudharabah (Mudharabah Musytakarah) (Fatwa DSN-MUI No. 

51/DSN-MUI/III/2006)  

2. Akad Wakalah bil Ujrah (Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006) 

3. Akad Tabarru‟ (Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006) 

2.1.4.1 Akad Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. 

Istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka 



menggunakan istilah qirodh atau muqaradhah. Dalam kaitannya dengan 

muamalah, kata dharb disini lebih tepat diartikan pada proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, 

mudharabah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mudharib). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan 

(profit) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara shahibul maal dan 

mudharib dengan prosentase nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal 

perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian 

tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak shahibul maal sepanjang hal itu 

disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena kelalaian 

mudharib (character risk) (Ismanto, 2009: 56-57). Namun apabila kerugian 

tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (mudharib), 

maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah si pengelola 

(mudharib) (Antonio, 2001: 95). 

Akad mudharabah ini berbeda dengan sistem bunga (interest) mengingat 

sifat pengembalian (return) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi 

waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai Natural Uncertainty Contract 

(NUC). Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan Trust Financing atau 

Trust Investment karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang 

benar-benar credible dan sudah teruji amanahnya (www.pojokasuransi.com, 

tanggal akses 28 Januari 2010)  
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Dalam akad mudharabah juga terdapat pemisahan pengelolaan dana antara 

dana pemegang saham dan dana peserta asuransi. Perusahaan bertindak sebagai 

pemegang amanah untuk mengelola kontribusi yang diterima dari peserta yang 

digunakan apabila diantara para peserta terjadi musibah. Di lain pihak, peserta 

menyetujui bahwa dana yang disetor akan dikelola secara profesional oleh 

operator (perusahaan asuransi) dan pada akhir periode bagi peserta yang tidak 

mengalami terjadinya klaim maka ia akan memperoleh bagi hasil. Dengan 

demikian, dalam akad mudharabah ini dana yang dikelola oleh operator 

merupakan milik peserta dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan 

pemegang saham. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang diterapkan harus 

dipisahkan antara akuntansi dana pemegang saham dengan akuntansi dana peserta 

asuransi (Amrin, 2009: 58). 

2.1.4.2 Akad Wakalah Bil Ujrah 

Akad wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada 

perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan 

lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee) (Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-

MUI/III/2006). Akad ini bersifat amanah (yad amanah) sehingga wakil tidak 

menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah 

diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Di sisi lain, 

perusahaan asuransi syariah hanya sebagai wakil dari peserta asuransi dan tidak 

berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan 

adalah akad wakalah. 



Pada dasarnya, akad wakalah termasuk dalam kategori akad tabarru‟, yaitu 

meminjamkan jasa. Lebih lanjut diterangkan bahwa akad wakalah merupakan 

pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada 

pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk 

kepentingan pihak pertama (www.pojokasuransi.com, tanggal akses 28 Januari 

2010). Para ulama bersepakat dengan ijma‟ atas dibolehkannya wakalah dengan 

alasan hal tersebut termasuk jenis ta‟awun atau tolong-menolong atas dasar 

kebaikan dan taqwa. Karena bersifat tolong-menolong maka wakalah tergolong 

sebagai akad tabarru‟ dimana transaksi yang didasarkan pada akad ini harus 

bersifat not-for profit transaction atau transaksi nirlaba sehingga pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun atau 

mengambil laba dari adanya transaksi ini.  

Namun dengan memperhatikan bahwa mayoritas perusahaan asuransi syariah 

yang beroperasi di Indonesia dewasa ini masih bersifat tijari atau berorientasi 

bisnis dan bukan sebagai lembaga asuransi sosial semata, maka profit tetap 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis asuransi syariah. Lalu 

dari mana profit itu bisa diperoleh sedangkan akad wakalah pada hakekatnya 

merupakan akad yang bersifat non komersial (non commercial contract)?. 

Jumhur ulama antara lain Ibnu Qudamah, Imam Al-Syaukani, Wahbah Al-

Zuhaili menyatakan bahwa akad wakalah dapat dilakukan baik tanpa imbalan 

maupun dengan imbalan (www.pojokasuransi.com, tanggal akses 28 Januari 

2010). Hal ini didasarkan pada riwayat yang menerangkan bahwa pada zaman 
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Rasulullah SAW, para petugas zakat mendapatkan imbalan atas pekerjaan 

mereka. Bahkan Wahbah Al-Zuhaili mempertegas bahwa: 

“wakalah dengan adanya imbalan sama hukumnya dengan akad ijarah. Hal 

ini bisa dimengerti mengingat bahwa ujrah merupakan salah satu rukun dari 

akad ijarah.”  

 

Sedangkan implementasi akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah 

adalah bahwa perusahaan yang bertindak sebagai operator takaful (mewakili 

peserta asuransi) tidak mempunyai hak terhadap kontribusi peserta (premi), hasil 

investasi, maupun surplus underwriting (underwriting result) karena ia pada 

hakekatnya menjadi milik penuh dari semua peserta asuransi syariah. Pihak 

operator hanya dapat mengambil sebagian kecil dana peserta sebagai management 

fee atau biaya jasa yang disepakati dimuka. Dalam hal ini setiap profit yang 

diperoleh dari investasi dana peserta maupun surplus dari pool ta‟awun akan 

dikembalikan lagi kepada akun tabarru‟ yang merupakan hak kolektif peserta 

sebagai kumpulan dana tolong-menolong atau tabarru‟ untuk kepentingan peserta 

yang mengalami musibah. Operator takaful sebagai pihak yang mewakili peserta 

dalam hal ini hanya mendapatkan biaya jasa berupa fee atau ujrah. 

2.1.4.3 Akad Tabarru’ 

Tabarru‟ berasal dari kata tabarra‟a yang artinya derma. Orang yang 

berderma disebut mutabarri‟ (dermawan) (Ismanto, 2009: 68). Dalam Al-Qur‟an, 

kata tabarru‟ merujuk pada kata al-birr (kebajikan) sebagaimana firman Allah 

SWT: 

“Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 

akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 



(memerdekakan) hamba sahayanya, mendirikan shalat dan orang-orang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 

orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang 

bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah : 177)  

 

Akad tabarru‟ (gratuitous contract) menurut Karim, (2007: 66) adalah segala 

macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba) 

sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-

mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan dan hanya 

mengharapkan balasan dari Allah SWT. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru‟ 

dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad 

tabarru‟ tetapi berubah menjadi akad tijarah. Dan pihak yang meniatkan tabarru‟ 

tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam 

Ismanto (2009: 69), dana tabarru‟ haram untuk ditarik kembali karena dapat 

disamakan dengan hibah. 

Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang 

Tabarru‟ pada Asuransi Syariah, menyebutkan bahwa: 

“Akad tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk 

hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan 

untuk tujuan komersil. Akad tabarru‟ merupakan akad yang harus melekat 

pada semua produk asuransi. Akad tabarru‟ pada asuransi adalah semua 

bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.”  

 

Dari beberapa pegertian diatas jelas menunjukkan bahwa dalam akad 

tabarru‟ tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi 

dengan menghibahkan sebagian dana yang telah disetorkannya sehingga sangat 

tidak baik apabila difungsikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur komersial.  

 

 



2.1.5 Implementasi Akad Takafuli dan Tabarru’ dalam Asuransi Syariah 

Dalam muammalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah 

transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar‟i. Demikian 

pula dalam berasuransi, ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi menimbulkan 

permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Jika kita tengok fatwa DSN (Dewan 

Syariah Nasional) tentang pedoman asuransi syariah, maka pernyataan akad yang 

sesuai syariah dapat dijabarkan sebagai akad atau perikatan yang terbebas dari 

unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), 

riswah (suap), barang haram, dan maksiat. 

Sedangkan implementasi akad takafuli dan tabarru‟ dalam sistem asuransi 

syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk 

produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan 

akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening tabarru‟. 

Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), 

setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening 

tabarru‟ (Ismanto, 2009: 69). Keberadaan rekening tabarru‟ menjadi sangat 

penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (ke-gharar-an) 

asuransi dari sisi pembayaran klaim. Misalnya, seorang peserta mengambil paket 

asuransi jiwa dengan masa pertanggungan 10 tahun dengan manfaat 10 juta 

rupiah. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-empat dan baru sempat 

membayar sebesar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh 10 juta. 

Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari mana. Disinilah 

kemudian timbul gharar tadi sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk 



menghapus hal itu, yaitu penyediaan dana khusus untuk pembayaran klaim (yang 

pada hakekatnya untuk tujuan tolong menolong) berupa rekening tabarru‟. 

Selanjutnya, dana yang terkumpul dari peserta (shahibul mal) akan 

diinvestasikan oleh pengelola (mudharib) ke dalam instrumen-instumen investasi 

yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dari hasil investasi diperolah 

keuntungan (profit), maka setelah dikurangi beban-beban asuransi, keuntungan 

tadi akan dibagi antara shahibul mal (peserta) dan mudharib (pengelola) 

berdasarkan akad mudharabah ( bagi hasil ) dengan rasio (nisbah) yang telah 

disepakati di muka. 

2.1.6 Aplikasi Mudharabah dalam Bisnis Asuransi Syariah 

Penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syariah dapat dilihat 

dalam 2 bidang usaha asuransi yaitu asuransi jiwa (life insurance) dan asuransi 

kerugian (general insurance). Perbedaan karakteristik bisnis antara kedua jenis 

usaha tersebut menyebabkan penerapan akad mudharabah menjadi berbeda 

meskipun secara prinsip tetap mengikuti kaidah konsep mudharabah dimana para 

peserta asuransi berkedudukan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan 

perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) (Ismanto, 2009:60).  

1. Asuransi Jiwa Syariah 

Dalam bisnis asuransi syariah, secara umum peserta asuransi syariah tidak 

memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana 

sehingga akad ini dikategorikan sebagai mudharabah mutlaqah. Sedangkan dalam 

posisinya sebagai mudharib di satu sisi dan shahibul mal di sisi yang lain maka 

asuransi syariah layaknya bank syariah melaksanakan mudharabah kedua. 

Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan ke dalam instumen 



investasi syariah dan apabila ada keuntungan (profit) maka hasilnya akan 

dibagikan kepada peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah 

disepakai di awal perjanjian, misalnya 50:50, 70:30, dan sebagainya. Mekanisme 

bagi hasil (mudharabah) pada asuransi jiwa dan kerugian dapat dilihat seperti 

pada skema berikut  : 

Gambar 2.1 

Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Jiwa Syariah 

Dari skema bagi hasil di atas, kita bisa melihat bahwa dalam asuransi jiwa 

syariah terdapat dua rekening peserta yaitu : (1) Rekening Tabungan (Participant 

Account) dan (2) Rekening Khusus (Participant Special Account). Pemisahan 

rekening tersebut dilakukan guna menjawab permasalahan ketidakjelasan 

(gharar) pada praktek asuransi konvensional dari sisi pembayaran klaim. 

Misalnya seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp 10 juta 

Sumber: Ismanto, 2009: 58 



dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di 

tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp 4 juta maka ahli waris akan menerima 

sejumlah penuh Rp 10 juta. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp 6 juta 

diperoleh dari mana. Disinilah kemudian timbul gharar sehingga dalam sistem 

asuransi syariah diperlukan mekanisme untuk menghapus gharar tersebut dengan 

menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga 

dengan rekening tabarru‟).  

Akad yang diberlakukan dalam rekening khusus ini adalah transaksi atau 

perjanjian kontrak yang bersifat non-profit sehingga tidak boleh digunakan untuk 

tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru‟ maupun hasil 

investasinya (apabila dana tabarru‟ tersebut ikut diinvesatiksan) tidak 

dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, namun menjadi dana abadi 

dalam rekening khusus.  

2. Asuransi Kerugian Syariah 

Dalam praktek asuransi kerugian syariah, pengembalian sebagian premi ke 

nasabah dalam bentuk surplus sharing sekilas mirip dengan mekanisme dalam 

asuransi konvensional yang dikenal dengan istilah No Claim Discount (NCD). 

Sebagai contoh, seorang pemegang polis asuransi kendaraan di sebuah perusahaan 

asuransi konvensional akan mendapatkan diskon pada saat polis tersebut kembali 

diperpanjang di tahun berikutnya (dengan syarat selama masa pertanggungan 

tidak mengajukan klaim). Dari kacamata asuransi syariah, mekanisme diskon 

seperti ini tentu saja berbeda dengan mudharabah karena NCD hanya 

diberlakukan apabila si pemegang polis hendak memperpanjang polisnya. Dalam 



asuransi syariah, hak mudharabah tetap dibayarkan kepada peserta meskipun ia 

tidak memperpanjang polis. Dengan demikian, NCD dan bagi hasil bisa 

diterapkan sekaligus di asuransi syariah, namun tidak bagi asuransi konvensional. 

Gambar 2.2 

Mekanisme Bagi Hasil Pada Asuransi Kerugian Syariah 

Karena jangka waktu pertanggungan untuk produk-produk asuransi kerugian 

(misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) 

biasanya berlaku untuk periode satu tahun maka produk ini tidak mengandung 

unsur tabungan (non saving) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan 

dimasukkan ke dalam satu pool/fund untuk kemudian dikelola oleh perusahaan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari total dana ditambah hasil investasi dan 

dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-

lain), apabila kemudian terdapat surplus maka surplus tersebut akan 

Sumber: Ismanto, 2009: 61 



dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah 

ditentukan di awal perjanjian.  

Penerapan akad mudharabah dalam bisnis asuransi syariah disamping 

mencerminkan semangat ilahiyah dalam berekonomi juga menjadi nilai tambah 

(value added) dari perspektif konsumen/nasabah. Dengan memasukkan perjanjian 

mudharabah ke dalam kontrak asuransi maka kontribusi premi yang 

diinvestasikan perusahaan sebagian akan dikembalikan lagi kepada peserta dalam 

bentuk profit/surplus sharing. Hal inilah yang menjadi salah satu differentiation 

point antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dari sisi cara 

mengelola dana nasabah. 

 

2.2 Sistem Akuntansi pada Asuransi Syariah 

Sistem akuntansi dapat berjalan dengan baik apabila ada peraturan atau 

pedoman yang sesuai yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu tindakan. 

Sistem akuntansi pada asuransi syariah tentunya berbeda dengan sistem akuntansi 

pada asuransi konvensional. Meskipun ada beberapa poin yang mungkin sama 

antara keduanya, namun tetap saja berbeda dan harus ada aturan atau pedomannya 

tersendiri. Sistem akuntansi yang kokoh penting bagi suatu perusahaan karena 

dapat membantu kemajuan dan perkembangan suatu perusahaan. Disamping itu, 

suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat, yaitu: tidak mengandung unsur kezaliman, riba, judi 

(maisir), penipuan (gharar), tidak mengandung material yang diharamkan, dan 

tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. 



2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Akuntansi dalam bahasa Arab biasa disebut muhasabah. Kata muhasabah 

berasal dari kata kerja hasaba, dan bisa juga diucapkan dengan hisab, hasibah, 

muhasabah, dan hisaba. Kata kerja hasaba termasuk kata kerja yang 

menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti 

dalam kalimat “menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan 

amalnya tersebut.” Artinya kata muhasaba secara bahasa adalah menimbang atau 

memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya (Sula, 2004: 386). 

Secara umum muhasabah memiliki 2 (dua) pengertian pokok (Syahatah, 2001 

dalam http://irfunk.multiply.com, tanggal akses 21 Agustus 2010) yaitu: 

1. Muhasabah dengan arti musa‟alah (perhitungan) dan munaqasyah  

(perdebatan). Proses musa‟alah bisa diselesaikan secara individual  

atau dengan perantara orang lain, atau bisa juga dengan perantara  

malaikat, atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti. 

2. Muhasabah dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan seperti  

yang diterapkan pada masa awal munculnya Islam. Juga diartiakan  

dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. 

Muhasabah pun berarti pendataan, pembukuan, dan juga semakna dengan  

musa‟alah (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan  

seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga baitul  

maal, undang-undang wakaf, mudharabah, dan serikat-serikat kerja. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian akuntansi  

(muhasabah) di dalam Islam adalah: 

http://irfunk.multiply.com/


1. Pembukuan keuangan. 

2. Perhitungan, perdebatan, dan pengimbalan. 

Kedua makna di atas saling terkait dan sulit dipisahkannya, yaitu sulit  

membuat perhitungan tanpa adanya data-data, dan juga data-data  

menjadi tak berarti tanpa perhitungan dan perdebatan. 

Sedangkan secara lughawi, muhasabah dapat dipahami seperti kata hisab. 

Keduanya akar dari kata hasaba, dan bermakna menghitung dan menimbang 

semua amalan manusia dan tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan 

terdaftar. Tetapi, kata hisab itu juga mempunyai arti lain dalam bahasa, yaitu 

merupakan akar dari kata kerja hasaba, yang berarti “mangkalkulasikan dan 

mendata”. Menghisab sesuatu juga bisa berarti mendatanya, menyusunnya, dan 

mengkalkulasikannya (Amrin, 2009: 4).  

Bila dilihat dari akar kata hasaba seperti yang telah dibahas di atas, Al-

Qur‟an telah mengisyaratkan hal ini, antara lain dalam ayat-ayat berikut ini: 

“Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah 

Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu 

dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang 

mengerikan.” (QS. At-Thalaaq: 8) 

 

“Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia 

akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.” (QS. Al-Insyiqaaq: 7-8) 

 

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 

hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu 

mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan 

tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan 

dengan jelas.” (QS. Al-Israa‟: 12) 

 

Sedangkan pengertian akuntansi secara konvensional, menurut AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountant) dalam Amrin (2009: 3-4) 



adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu 

dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya 

bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. 

2.2.2 Landasan Syar‟i Akuntansi Syariah 

Islam melalui Al-Qur‟an telah menggariskan bahwa konsep akuntansinya 

adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau accountability. Hal ini dapat 

dilihat dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah: 282, yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 

daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka 

hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang 

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), 

kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara 

kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)  

 

Harahap (2001) seperti yang dikutip oleh Maslucha (2005) memaparkan 

tafsir atas ayat tersebut sebagai berikut: 

“Kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih 

belum tuntas (not completed atau non cash). Dalam ayat ini jelas sekali 



tujuannya, yaitu untuk menjaga: keadilan dan kebenaran. Artinya perintah ini 

ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountibility) agar pihak 

yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, 

dan adil sehingga perlu para saksi. Al-Qur‟an melindungi kepentingan 

masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh 

karenanya tekanan dari akuntansi bukan pengambilan keputusan tetapi 

pertanggungjawaban. Inilah keindahan atau the beauty of islam itu. Sadar 

atau tidak sadar ternyata disiplin ilmu akuntansi yang sudah melanglang 

buana dalam sifat decision making tools-nya kembali ke awal kembali ke 

basic atau nature aslinya pertanggungjawaban. Dan ternyata sesuai dengan 

konsep Islam. Dan ada kecenderungan munculnya “convergency” antara 

konsep kapitalis Barat yang sudah terkoreksi, dengan konsep Islam.” 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip akuntansi adalah untuk selalu 

menjaga keadilan dengan diantaranya dihadirkannya saksi dan tidak melakukan 

tindakan yang menzalimi salah satu pihak ternyata juga telah diajarkan oleh Al-

Qur‟an, yang diantaranya disebutkan dalam dua ayat berikut: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjaan.” (QS. An-Nisaa‟: 135) 

 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. As-Syu‟araa‟: 181-183) 

 

Landasan syar‟i adalah sesuatu yang menjadi pegangan perusahaan asuransi 

syariah, karena merupakan dasar yang wajib diterapkan perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan kaidah dan 

prinsip syariah Islam. 

 

 



2.2.3 Prinsip- Prinsip Akuntansi Syariah 

Prinsip yang paling dasar yang menjadi pegangan dalam sistem akuntansi 

Islam adalah prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, keadilan, transparan, 

dan kejujuran (amanah). Sistem akuntansi merupakan internal perusahaan jika 

tidak dilandasi oleh kejujuran dan transparasi maka disana akan terjadi rekayasa 

dan kecurangan dan jika tidak dilandasi oleh prinsip keadilan maka disana dengan 

mudah terjadi pendzaliman terhadap hak-hak peserta. Oleh karena itu Islam 

sangat konsern dengan sistem akuntansi yang dijiwai dan didasari oleh nuansa 

syariah Islam karena sistem akuntansi yang kita anut saat ini lahir dan 

berkembang dari dunia barat (Amrin, 2009: 7). 

Aditya dalam http://community.gunadarma.ac.id, (tanggal akses 21 Agustus 

2010), mengatakan bahwa di dalam sistem akuntansi terdapat beberapa nilai yang 

merupakan Prinsip Umum Akuntansi Syariah, yaitu: pertanggungjwaban, 

keadilan, dan kebenaran. Ketiganya menjadi prinsip dasar yang universal dan 

terdapat dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 282. 

1. Prinsip Pertanggungjawaban. 

Merupakan prinsip yang selalu berkaitan dengan konsep amanah. Persoalan 

amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam 

kandungan. Di dalam Al-Qur‟an juga telah banyak dijelasakan proses 

pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. 

Sedangkan Implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang 

terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa 

yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Dan 

file:///D:/Zazoel%20yang%20Poenya/SKRIPSI-FD/PENTING%20SANGADT/Skripsi/khomsah_miskonsepsi/Aditya
http://community.gunadarma.ac.id/


wujud dari pertanggungjawaban biasanya adalah dalam bentuk laporan akuntansi 

(Amrin, 2009: 8).  

2. Prinsip Keadilan. 

Prinsip keadilan tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam 

etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren 

melekat dalam fitrah manusia. Ini artinya bahwa manusia memiliki kapasitas dan 

energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. 

Triyuwono (2006: 179), mengatakan bahwa dalam konteks 

akuntansi keuangan, kata "adil" dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama, 

kata “adil” dalam surat Al-Baqarah ayat 282 secara sederhana dapat berarti bahwa 

setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, 

nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan 

mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window 

dressing dalam praktek akuntansi perusahaan. Pada pengertian yang pertama ini 

praktik moral, yaitu kejujuran, merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa 

kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat 

merugikan masyarakat. Kedua, kata "adil" bersifat lebih fundamental dan tetap 

berpijak pada nilai-nilai etika (syariah) dan moral.  

Di dalam Al-Qur‟an telah disampaikan bahwa kita harus mengukur secara 

adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut 

keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita 

menguranginya (http://himasi.blogspot.com, tanggal akses 23 Agustus 

http://himasi.blogspot.com/2008/01/akuntansi-dalam-islam.html


2010). Berbagai ayat Al-Qur‟an menyatakan antara lain dalam surat 

Asy-Syu‟ara ayat 181-184 yang berbunyi: 

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertaqwalah kepada Allah 

yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” (QS. Asy-

Syu‟ara: 181-184) 

 

Pencarian bentuk akuntansi yang dapat memancarkan nilai keadilan adalah 

sangat penting, karena informasi akuntansi mempunyai kekuatan (power) untuk 

mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang. 

3. Prinsip kebenaran 

Prinsip kebenaran tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan, karena 

kebenaran dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan 

melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 

2.2.4 Dasar Pengalokasian Dana Surplus Underwriting 

 Terjadinya fenomena perbedaan pengakuan dana surplus underwriting di 

kalangan para praktisi asuransi syariah membuktikan bahwa Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) sangat diperlukan karena mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam mengatur dan menyeimbangkan seluruh kegiatan akuntansi 

transaksi asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penting kiranya bagi 

seluruh yang berkepentingan dalam perkembangan asuransi syariah, terutama para 

praktisi asuransi syariah, untuk menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan 

dan menjadi stimulus bagi perkembangan industri asuransi syariah. Diantaranya 

adalah perangkat hukum, baik formal maupun non formal (fatwa DSN), sumber 



daya manusia, dan yang penting yang menjadi kebutuhan mendesak dalam 

persiapan infrastruktur asuransi syariah adalah standar akuntansi bagi asuransi 

syariah. Karena hal ini akan menjadi bahan informasi dan pertanggungjawaban 

yang diperlukan bagi investor, publik dan regulator. 

Menurut Harahap dalam http://www.pkesinteraktif.com (tanggal akses 29 

Maret 2010), standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk 

membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk 

dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat 

dipercaya dan dapat dijadikan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi 

nasabah, regulator dan juga manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi 

sesuai dengan prinsip Good Governance. 

Secara mendasar perbedaan-perbedaan pada asuransi syariah dan asuransi 

konvensional dapat dilihat pada: 

1. Sifat; asuransi syariah terjadi sharing risk antara sesama peserta, 

sedangkan asuransi konvensional terjadi transfer risk antara tertanggung 

(nasabah) kepada penanggung (perusahaan). 

2. Akad; asuransi syariah dengan akad tolong menolong (ta‟awun), sedang 

asuransi konvensional pada akad jual beli (tabaduli). 

3. Kepemilikan dana; bagi asuransi syariah dana yang terkumpul dari 

nasabah (premi) adalah milik peserta sedang perusahaan hanya sebagai 

pemegang amanah. Untuk asuransi konvensional premi menjadi milik 

perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya. 

http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/388-pentingnya-psak-asuransi-syariah.html


4. Investasi dana; asuransi syariah berdasar dengan sistem bagi hasil 

(mudharabah). Asuransi konvensional berdasarkan bunga (riba). 

5. Pembayaran klaim; asuransi syariah dari rekening tabarru‟ (dana sosial) 

seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk 

keperluan tolong menolong bila terjadi musibah. Sedang asuransi 

konvensional dari rekening dana perusahaan. 

6. Keuntungan; bagi asuransi syariah keuntungan dibagi antara perusahaan 

dengan peserta (sesuai dengan prinsip bagi hasil). Sedangkan untuk 

asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. 

7. Ada Dewan Pengawas Syariah bagi asuransi syariah. Fungsinya 

mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana, sedangkan asuransi 

konvensional tidak ada. 

Selain perbedaan yang telah disebutkan diatas, perbedaan lain juga terjadi 

pada pengakuan dana surplus underwriting asuransi syariah. Dalam asuransi 

syariah, dana surplus underwriting oleh sebagian para praktisi diakui sebagai dana 

hibah, sedangkan sebagiannya lagi mengakui sebagai dana mudharabah. 

Dalam pengalokasian surplus underwriting, dasar yang digunakan adalah 

PSAK 108, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia salinan No. 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan 

Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan 

Prinsip Syariah. 

Sesuai dengan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, 

disebutkan dalam PSAK 108, adalah sebagai berikut: 



I. Pengakuan dan Pengukuran 

1. Pengakuan Awal 

a. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru‟ 

dalam dana peserta. 

b. Dana tabarru‟ yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena 

entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut 

untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para 

perserta. 

c. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabarru‟ juga berasal 

dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus underwriting 

dana tabarru‟. Investasi oleh entitas pengelola dilakukan (dalam 

kedudukan sebagai entitas pengelola) antara lain, sebagai wakil 

peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau 

mudharabah musytarakah). 

d. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai: 

 dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau 

mudharabah musytarakah; dan/atau 

 kewajiban jika menggunakan akad wakalah. 

e. Pada saat entitas pengelola menyalurkan dana investasi yang 

menggunakan akad wakalah bil ujrah, entitas mengurangi kewajiban 

dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana 

investasi terikat. 



f. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad 

mudharabah, atau mudharabah musytarakah mengacu kepada PSAK 

yang relevan. 

g. Bagian kontribusi untuk ujrah/fee diakui sebagai pendapatan dalam 

laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan surplus dan defisit 

underwriting dana tabarru‟. 

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

2.1 Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru‟ 

a. Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru‟ 

tergantung kepada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan 

manajemen. 

 seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru‟; 

 sebagian sebagai cadangan dana tabarru‟ dan sebagian lainnya 

didistribusikan kepada peserta; atau 

 sebagian sebagai cadangan dana tabarru‟, sebagian didistribusikan 

kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas 

pengelola. 

b. Bagian surplus underwriting dana tabarru‟ yang didistribusikan 

kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru‟ yang 

didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang 

surplus dalam laporan perubahan dana tabarru‟. 

c. Surplus underwriting dana tabarru‟ yang diterima entitas pengelola 

diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus 



underwriting dana tabarru‟ yang didistribusikan kepada peserta diakui 

sebagai kewajiban dalam neraca. 

d. Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru‟, maka entitas pengelola 

wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman 

(qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas pengelola berasal 

dari surplus dana tabarru‟ yang akan datang. 

e. Pinjaman qardh dalam neraca dan pendapatan dalam laporan surplus 

defisit underwriting dana tabarru‟ diakui pada saat entitas pengelola 

menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan. 

Dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, pengalokasian terhadap   

Surplus Underwriting adalah sebagai berikut: 

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh dilakukan 

beberapa alternatif sebagai berikut:  

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru’.  

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya 

kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.  

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian 

lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati 

oleh para peserta.  

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih 

dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.  

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

salinan No. 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan 



Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, dalam pasal 13 

menyebutkan bahwa: 

1. Surplus underwriting dapat dibagikan dengan pilihan pembagian sebagai 

berikut: 

i. Seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarru‟; 

ii. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru‟ dan sebagian 

dibagikan kepada peserta; atau 

iii. Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru‟, sebagian dibagikan 

kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan. 

2. Pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud pada 

nomor satu (1) wajib dimuat di dalam polis. 

3. Pilihan pembagian surplus underwriting sebagaimana dimaksud pada 

nomor dua (2) dan proporsi pembagian surplus underwriting tidak dapat 

diubah sampai dengan berakhirnya polis. 

4. Surplus underwriting yang dapat dibagikan dihitung berdasarkan kekayaan 

atau aktiva dalam bentuk kas (cash basis). 

5. Dalam hal pembagian surplus underwriting kepada peserta secara 

ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan 

dibagikan, perusahaan tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut, dan 

dapat menambahkannya ke dalam dana tabarru‟, memperhitungkannya 

untuk mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya, atau 

memanfaatkannya untuk dana sosial. 



6. Pemanfaatan bagian surplus underwriting peserta sebagaimana dimaksud 

pada nomor lima (5) wajib diatur di dalam polis. 

Disamping itu, dalam pasal 14 Keputusan Menteri Republik Indonesia 

Salinan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan 

Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, disebutkan bahwa: 

1. Perusahaan dilarang melakukan pembagian surplus underwriting kepada 

peserta atau perusahaan dalam hal: 

i. Masih terdapat qardh di dalam kewajiban dana tabarru‟; atau 

ii. Pembagian surplus underwriting dapat mengakibatkan tingkat 

solvabilitas dana tabarru‟ tidak memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada nomor satu (1) 

huruf i atau huruf ii, surplus underwriting seluruhnya ditambahkan ke 

dalam dana tabarru‟. 

2.2.5 Manfaat Mudharabah Untuk Asuransi Syariah Terhadap 

Pengalokasian Surplus Underwriting 

a. Perusahaan asuransi syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada 

saat surplus underwriting peserta meningkat yang tentunya dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

b. Perusahaan asuransi syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil 

kepada peserta secara tetap, tetapi disesuaikan dengan hasil surplus 



underwriting. Sehingga perusahaan asuransi syariah jarang mengalami 

defisit surplus underwriting. 

c. Pembagian surplus underwriting sesuai dengan nisbah yang telah 

ditentukan sebelumnya dalam akad. 

d. Perusahaan asuransi syariah akan lebih selektif dan hati-hati dalam 

melakukan usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan 

karena  keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

 

2.3 Surplus Underwriting dalam Asuransi Syariah 

Surplus underwriting merupakan salah satu instrumen yang dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Namun dalam masalah pengakuan dana surplus 

underwriting, apabila salah dalam mengakuinya dapat menimbulkan pelaporan 

dan penyajian yang salah pula. Selain itu, dapat juga menimbulkan ketidakadilan 

diantara peserta dengan entitas perusahaan. Oleh karena itu, sebelum kita kaji 

lebih dalam tentang pengakuan dana surplus underwriting tersebut, terlebih 

dahulu akan dijabarkan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang di 

angkat oleh penulis sebagai berikut. 

2.3.1 Definisi Surplus Underwriting 

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta 

yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi, atau 

dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi jiwa untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan 



menentukan besarnya premi yang akan dibayar. Penentuan dan pengklasifikasian 

risiko calon peserta terkait dengan besar kecilnya risiko untuk menentukan 

diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang polis (peserta) (Soemitra, 

2009). 

Menurut Sula (2004: 183), underwriting adalah proses yang dengannya 

pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan 

menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-

syarat yang akan ditentukan. 

Masih dalam Sula (2004: 186), istilah underwriting yang digunakan dalam 

bisnis asuransi syariah selengkapnya meliputi dua elemen pokok, yaitu: 

1. Seleksi, yaitu proses dimana perusahaan mengevaluasi proposal individu 

mengenai ganti rugi untuk menentukan tingkat risiko yang disajikan 

pemohon. 

2. Klasifikasi, yaitu proses menetapkan peserta pada keleompok individu 

yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang 

diperkirakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan surplus underwriting itu sendiri adalah 

selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru‟ setelah dikurangi 

pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, 

dalam satu periode tertentu (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Salinan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan 

Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah) 



Surplus underwriting pada dasarnya muncul karena kemampuan perusahaan 

untuk hanya memilih risiko yang aman bagi kondisi keuangan perusahaan. 

Surplus ini merupakan imbalan atas kemampuan pemilihan tersebut. Untuk lebih 

memahami bagaimana surplus underwriting tersebut diperoleh berikut akan 

penulis berikan penjelasan mendetail tentang surplus. Surplus berasal dari 

pendapatan underwriting setelah dikurangi dengan beban underwriting. 

Pendapatan underwriting terdiri dari pendapatan premi, premi bruto, premi 

reasuransi, kenaikan premi belum merupakan pendapatan. Sedangkan beban 

underwriting terdiri atas akun beban klaim, klaim bruto, klaim reasuransi, dan 

penurunan (kenaikan) estimasi klaim retensi sendiri. Pengurangan beban 

underwriting terhadap pendapatan underwriting menghasilkan hasil underwriting. 

Sedangkan penambahan hasil underwriting dengan hasil investasi dan komisi 

reasuransi akan menghasilkan laba usaha. 

2.3.2 Pendapatan Underwriting 

Edwards dan Bell (1961, 111) yang dikutip Anggraini (2005), menyatakan 

bahwa pendekatan konsep revenue yang dapat ditemukan dalam literatur 

akuntansi meliputi dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang memusatkan 

perhatian kepada arus masuk (inflow) daripada assets yang ditimbulkan oleh 

kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada 

penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan dan transfer dari barang dan jasa 

tersebut kepada konsumen atau produsen lain. Jadi pendekatan-pendekatan ini 

menganggap revenue sebagai inflow of net assets atau outflow of goods and 

service.  



Masih dalam Anggraini (2005), sedangkan definisi revenue atau pendapatan 

yang bersifat netral dikemukakan oleh Paton Littleton yang dikutip Tuanakotta 

(1984, 159) sebagai product of enterprise atau penciptaan barang dan jasa oleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Definisi ini tidak menentukan besarnya 

revenue maupung timing-nya. Sedangkan menurut APB (Accounting Principles 

Board) dengan generally accepted accounting principle yang sekarang berlaku, 

revenue timbul dari penjualan barang dan pemberian jasa, jadi merupakan outflow 

concept. 

Pada perusahaan asuransi syariah, revenue berasal dari premi yang 

dibayarkan oleh peserta atau biasa disebut dengan dana tabarru‟. Pada perusahaan 

pertanggungan premi inilah yang nantinya digunakan sebagai pembayaran klaim 

kepada peserta. Produk perusahaan pertanggungan adalah pembayaran 

kompensasi kerugian atas klaim yang diajukan. Produk-produk perusahaan 

asuransi syariah bervariasi berdasarkan skim yang diambil peserta. Masing-

masing skim memberikan fasilitas yang berbeda satu dengan yang lain. Dari 

pengertian premi yang kemudian diakui sebagai pendapatan memenuhi kriteria 

sebagai product of enterprise atau penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan 

dalam suatu periode tertentu, karena dengan adanya premi tersebut perusahaan 

dapat menciptakan produk yang akan diberikan kepada peserta. Oleh karena itu 

premi memenuhi definisi sebagai revenue. 

Yang membedakan perusahaan pertanggungan baik asuransi modern maupun 

asuransi syariah dengan jenis perusahaan jasa lainnya adalah product of 

enterprise-nya diberikan kepada peserta pada waktu yang tidak dapat ditentukan 



sebagaimana sifat asuransi yang tidak pasti dan sangat tergantung dari 

kemungkinan-kemungkinan. Sebab klaim diajukan peserta jika dan hanya peserta 

mengalami kerugian seperti yang tercantum dalam perjanjian. Artinya disini 

perusahaan tetap mengakui premi yang diterima sebagai revenue tetapi produk 

atau peristiwa yang mendukung terjadinya revenue belum atau mungkin tidak 

akan terjadi.  

2.3.3 Beban Underwriting  

Beban underwriting menurut Karunia adalah beban yang dikelurkan oleh 

perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara dan menyelesaikan kerugian 

suatu pertanggungan. 

Pada perusahaan asuransi syariah, beban yang diakui disebut dengan beban 

underwriting yang terdiri dari beban klaim dan beban komisi bersih. Beban klaim 

adalah klaim-klaim yang diajukan oleh peserta yaitu pembayaran kompensasi atas 

kerugian yang dialami oleh peserta. Kegiatan pembayaran kompensasi kepada 

peserta disebut dengan proses indemnifikasi. Beban-beban klaim ini terdiri dari 

klaim bruto, klaim reasuransi, dan penurunan (kenaikan) estimasi klaim retensi 

sendiri. Klaim reasuransi adalah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan 

reasuransi. Perusahaan asuransi perlu mengasuransikan keuangannya untuk 

menjamin keamanan usahanya. Sedangkan beban komisi bersih adalah sejumlah 

uang yang dibayarkan kepada agen sebagai komisi atas jasanya sebagai penyalur 

produk perusahaan. 

Beban-beban yang diakui oleh perusahaan asuransi syariah, merupakan 

pemakaian barang dan jasa, dan nilai-nilai barang dan jasa ini menjadi habis atau 



expire pada saat produk perusahaan ditransfer kepada pembeli. Jadi pembayaran 

klaim kepada peserta merupakan beban bagi perusahaan asuransi syariah karena 

dengan membayar sejumlah uang kepada peserta berarti nilai jasa menjadi habis 

pada saat produk perusahaan yang berupa kompensasi pembayaran kerugian 

ditransfer kepada peserta. Demikian pula dengan komisi yang diberikan kepada 

agen. Komisi ini lebih bersifat sebagai pemakaian pengorbanan untuk 

mendapatkan revenue, sehingga komisi ini termasuk sebagai beban. 

 

2.4   Dana Tabarru’ Asuransi Syariah 

Dana tabarru‟ di dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah 

semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong 

dan tidak diniatkan untuk mencari keuntungan. Pendapat lain menyatakan bahwa 

dana tabarru‟ adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta 

asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola dimana dana 

tersebut akan digunakan untuk menolong setiap peserta yang mengalami musibah 

yang dijamin dalam polis asuransi (http://meetmoneyz.multiply.com, tanggal 

akses 8 Pebruari 2010). Sedangkan menurut Amrin (2009: 126), tabarru‟ adalah 

dana yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan tolong-menolong atau yang terkait 

dengan hal tersebut.  

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Salinan No. 

18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha 

Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, menyebutkan bahwa: 

http://meetmoneyz.multiply.com/


“Dana tabarru‟ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para 

peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru‟ yang 

disepakati.” 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana tabarru‟ 

merupakan dana yang diperoleh dari kontribusi peserta asuransi yang 

menghibahkan sebagian dananya untuk kegiatan tolong-menolong bagi peserta 

asuransi lain yang mengalami musibah.   

Dana tabarru‟ merupakan wujud dari dana hibah dalam asuransi syariah. 

Selain itu akad yang digunakan dana tabarru‟ ini adalah akad tabarru‟ dan fungsi 

dari dana tabarru‟ adalah untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi. 

Sehingga apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan asuransi syariah 

mengalami surplus terhadap dana tabarru‟, maka surplus itu sudah seharusnya 

kembali kepada dana tabarru‟, karena pada dasarnya dana tabarru‟ merupakan 

milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Jadi disini 

perusahaan tidak dapat mengakui dana tabarru‟ sebagai pendapatan dan tidak 

dapat menggunakan dana tabarru‟ ini untuk kepentingannya karena kedudukan  

perusahaan hanya sebagai wakil dari peserta yang mengelola dana tersebut. 

  

2.5 Asuransi Syariah dalam Fiqih Muamalah Islam  

Hibah merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-

cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan mudharabah merupakan 

akad kerjasama antara dua pihak yang mana dalam hal mendapatkan keuntungan 

akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan. Asuransi syariah 

merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan. Berkaitan dengan 



perbedaan pengakuan dana surplus underwriting, fiqih muamalah Islam 

digunakan sebagai parameter dalam melihat kesesuaiannya. Di dalam asuransi 

syariah, dana hibah berupa kontribusi peserta, yang oleh para peserta dibayar 

dengan niat hibah untuk membantu saudara lain yang mengalami suatu kejadian 

yang tidak diinginkan. Selain itu, hibah bisa juga terjadi manakala perusahaan 

mengalami surplus underwriting yang perlakuannya dialokasikan seluruh surplus 

ke dalam cadangan dana tabarru‟. Sedangkan mudharabah dalam alokasi surplus 

underwriting terjadi ketika surplus tersebut dialokasikan ke peserta dan ke 

perusahaan yang biasa disebut dengan bagi hasil. Namun untuk lebih memahami 

secara jelas tentang dana hibah dan dana mudharabah dalam pandangan fiqih, 

akan diuraikan sebagai berikut. 

2.5.1 Konsep Dana Hibah dalam Fiqih Muamalah Islam 

2.5.1.1 Definisi Hibah 

Salah satu dari anjuran agama Islam adalah tolong-menolong antara sesama 

muslim ataupun nonmuslim. Bentuk tolong-menolong itu bermacam-macam, bisa 

berupa benda, jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah 

hibah, atau disebut juga pemberian cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. 

Menurut Idris dan Ahmadi (1990), pemberian untuk dimiliki (orang yang 

diberi) tanpa ganti dan mengharap pahala di akhirat kelak disebut shadaqah. 

Pemberian kepada orang lain untuk dimilikinya karena menghormat, disebut 

hadiah. Sedangkan pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hibah. 

Semua barang yang boleh dijual belikan boleh dihibahkan. Dasar yang 

menganjurkan hibah, seperti dalam firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW: 



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

taqwa…” (QS. Al-Maidah: 2) 

 

“Untuknya shadaqah, dan untuk saya hadiah.” (HR. Muslim) 

Hadits di atas menjelaskan bahwa kapanpun Nabi diberi, beliau bertanya: “Ini 

shadaqah atau hadiah?” Apabila dikatakan shadaqah, beliau tidak memakannya. 

Semua barang yang boleh dijual belikan boleh dihibahkan. Dan semua yang tidak 

boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, seperti: barang-barang yang haram, 

najis, atau yang belum diketahui dan lain-lain. Apabila seseorang mengkhitankan 

anaknya dan mengadakan walimah, orang yang datang memberi sesuatu. Siapa 

yang berhak menerima? Jawabnya, dilihat barangnya, siapa yang lebih pantas 

menerimanya. Kalau berupa peci umpamanya, maka anak lebih berhak 

menerimanya. Kalau berupa bahan makanan umpamanya, orang tua lebih berhak 

menerimanya. Barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali, 

kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sabda Nabi SAW: 

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau 

menghibahkan suatu hibah menarik kembali kecuali orang tua yang memberi 

kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)  

   

Kata “hibah” sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti 

melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari 

tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Menurut Sabiq 

(1988) hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik 

seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. 

Sedangkan Rasyid (1990) mendefinisikan hibah adalah memberikan zat dengan 

tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya (fadliyanur, 

http://fadliyanur.blogspot.com, tanggal akses 23 Pebruari 2010). 

http://fadliyanur.blogspot.com,/


Disamping itu, hibah menurut ensiklopedia Islam dapat juga diartikan secara 

umum dan secara khusus. Secara umum, hibah diartikan sebagai memindahkan 

kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup. Sedangkan arti hibah 

secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu 

kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul  tanpa 

mengharapkan imbalan atau kerena menghormati dan juga bukan karena 

menutupi kebutuhan (Hamdana, http://makmum-anshory.blogspot.com, 

tanggal akses 23 Pebruari 2010).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu 

pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada 

kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, bukan karena mengharapkan 

pahala dari Allah, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih 

hidup dengan menyertakan ijab dan qabul pada saat terjadinya hibah tersebut, 

serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya. 

Hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan 

hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang 

sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah 

(Karim, 1993: 75). Dengan membuat perumpamaan, Rasulullah SAW 

mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang 

telah dihibahkannya maka perbuatan itu sama seperti anjing yang menelan 

kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan. Riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas 

tersebut berbunyi: 

“Rasulullah SAW bersabda: Orang yang meminta kembali sesuatu yang 

sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali 

http://makmum-anshory.blogspot.com,/


sesuatu yang dia muntahkan.” (HR. Bukhari, Muslim, Daud, Nasaiy, Ibnu 

Majah, dan Ahmad) 

 

2.5.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Hibah 

Dari uraian hibah di atas, timbul sebuah pertanyaan yang harus terjawab. 

Apakah rukun-rukun hibah itu, sehingga ia dapat dipandang sebagai suatu 

perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum? Secara sederhana dapat 

dipahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila 

terpenuhi empat unsur (Karim, 1993: 76): 

1. Ada pihak penghibah 

2. Ada pihak yang menerima hibah 

3. Ada benda yang dihibahkan 

4. Ada ijab dan qabul (transaksi), yang disebut juga dengan akad hibah. 

Masih dalam Karim (1993: 76-78), memaparkan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu hibah sah adalah: 

1. Syarat-syarat bagi pihak penghibah 

a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang 

dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, 

otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai 

hak penuh atas benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi 

seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan apabila hal 

seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum. 

b. Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak secara 

sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah 

cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang 



dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang 

sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik 

dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah 

mempunyai pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya 

menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam kerangka ini, anak-anak yang 

belum dewasa, kendatipun sudah mumayyiz, dipandang tidak berhak 

melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang 

dalam pengampuan (perwalian). 

c. Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan 

sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. 

Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang 

kehartabendaan. Orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya, 

bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.  

2. Syarat-syarat bagi pihak yang menerima hibah 

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada 

waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar 

ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak 

dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini 

berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi 

fisik dan keadaan mentalnya. Kalau sekiranya penerima hibah belum 

cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. 

Walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala 

penerima hibah itu belum ahliyah al-ada‟ al-kamilah. Dan dengan 



demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan 

adalah tidak sah. Dan Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, 

seperti lembaga pendidikan. 

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan 

a. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari 

pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang 

dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah. 

b. Barang yang dihibahkan  itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya 

ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu 

yang belum wujud. 

c. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh 

agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh 

dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan. 

d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari 

harta milik penghibah. 

4. Syarat-syarat akad atau ijab dan qabul 

Dalam hubungan ini, penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada 

shigat dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh 

mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Ini berarti 

bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala 

persyaratannya, hibah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hibah tidak 

dilakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada suatu ketentuan 

agama tentang “lafaz” apa yang harus dipakai untuk melakukan ijab dan 



qabul hibah tersebut? Agama tidak pernah menentukan ketetapan khusus 

dalam bidang ini. Dalam persoalan ini, yang dipentingkan agama bukanlah 

apa lafaznya, tetapi transaksi yang dilakukan itu mestilah menunjukkan 

adanya serah terima hibah. Ini berarti bahwa lafaz apa pun boleh 

dipergunakan asal mengandung makna hibah. Bagi orang bisu 

umpamanya, ijab dan qabul boleh memakai bahasa isyarat, asalkan antara 

penghibah dan penerima hibah terdapat kesamaan pemahaman yang 

mengandung arti transaksi hibah. 

2.5.2 Konsep Dana Mudharabah dalam Fiqih Muamalah Islam 

2.5.2.1 Definisi Mudharabah 

Dari wikipedia bahasa Indonesia (ensiklopedia bebas), Mudharabah adalah 

bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul 

amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan 

suatu perjanjian di awal (http://id.wikipedia.org, tanggal akses 23 Pebruari 2010). 

Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari 

pemilik modal dan keahlian dari pengelola  

Sedangkan Mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerja sama usaha 

antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 

sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian 

finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.  



Dalam fiqih muamalah, definisi terminologi bagi mudharabah diungkapkan 

secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab (Muhammad, 2005). Di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

”Mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan 

dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” 

(Madzhab Hanafi) 

 

”Mudharabah sebagai: penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam 

jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha 

dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.” (Madzhab 

Maliki) 

 

”Mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada 

pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan 

menjadi milik bersama antara keduanya.” (Madzhab Syafi‟i) 

 

”Mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya 

dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya 

dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.” (Madzhab 

Hanbali) 

 

Dari beberapa definisi terminologi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya 

dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (shahibul 

maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha 

dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) 

tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha 

tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi 

sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun 

tertentu (Muhammad, 2005). 

Amrin (2009: 62) mendefinisikan Mudharabah adalah kontrak bagi hasil 

diantara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis. Pemilik dana 



sebagai shahibul maal menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai mudharib. 

Kumpulan dana tersebut dikelola oleh operator diantaranya dipergunakan untuk 

saling menanggung diantara pemilik dana jika terjadi kerugian diantara mereka. 

Jika perjanjian diantara ke dua belah pihak pada akhir masa mendapatkan 

keuntungan maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah 

pihak dengan prinsip mudharabah. 

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan 

pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau 

keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa 

diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-

usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi 

berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan 

mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, 

tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. 

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik 

modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada 

bentuk kerja sama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan 

sangat terbantu. Dan para pemilik modal pun tidak pula dirugikan karena 

pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut (Karim, 1993: 12). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum Muslimin sepakat bahwa mudharabah 

itu adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan muamalah yang 

dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai 



suatu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan 

akan sistem mudharabah semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan 

kaya miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial. 

2.5.2.2 Rukun dan Syarat Sahnya Mudharabah 

Mudharabah sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki 

tiga rukun („Aruf, 2009:58): 

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan 

pengelola (mudharib). 

2. Obyek transaksi kerja sama, yaitu modal, usaha dan keuntungan. 

3. Pelafalan perjanjian 

Masih dalam „Aruf (2009: 58), Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-

Minhaj menjelaskan, bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu : modal, jenis 

usaha, keuntungan, pelafalan transaksi, dan dua pelaku transaksi. Ini semua 

ditinjau dari perinciannya, dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas. 

Adapun syarat-syarat sahnya ketiga rukun diatas yang harus dipenuhi adalah 

sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat bagi adanya dua pelaku atau lebih. 

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola 

modal. Pada rukun pertama ini, keduanya disyaratkan memiliki 

kompetensi (jaiz al-tasharruf), dalam pengertian, mereka berdua baligh, 

berakal, rasyid (normal), dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. 

Sebagian ulama mensyaratkan, keduanya harus muslim atau 

pengelola harus muslim. Sebab, seorang muslim tidak dikhawatirkan 



melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya 

tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama 

dengan orang kafir yang dapat dipercaya, dengan syarat harus terbukti 

adanya pemantauan terhadap pengelolaan modal dari pihak muslim, 

sehingga terbebas dari praktik riba dan haram.  

2. Syarat-syarat bagi obyek transaksi kerja sama. 

Yang dimaksud dengan obyek transaksi kerja sama adalah: 

a. Modal 

Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi: 

 Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (al-naqd). 

Dasarnya adalah ijma‟. Atau barang yang ditetapkan nilainya 

ketika akad menurut pendapat yang rajih. 

 Modal yang diserahkan harus jelas diketahui. 

 Modal diserahkan harus tertentu. 

 Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola 

menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya. 

Jadi dalam mudharabah, modal yang diserahkan, disyaratkan harus 

diketahui. Dan penyerahan jumlah modal kepada mudharib (pengelola 

modal) harus berupa alat tukar, seperti emas, perak, dan satuan mata 

uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila 

nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika terjadi akan 

(transaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi modal mudharabah. 



Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan 

kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut 

disepakati, maka mobil tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat 

itu, misalnya disepakati Rp. 80,000,000.00 maka modal mudharabah 

tersebut adalah Rp. 80,000,000.00. 

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat, karena untuk 

menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa 

barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang 

tersebut berubah harga dan nilainya, seiring berjalannya waktu, 

sehingga dapat menimbulkan ketidak jelasan dalam pembagian 

keuntungan. 

b. Jenis Usaha 

Jenis usaha disini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

 Jenis usaha tersebut dibidang perniagaan. 

 Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang 

menyulitkannya. Misalnya, harus berdagang permata merah delima 

atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya. 

 Asal dari usaha dalam mudharabah adalah di bidang perniagaan 

dan yang terkait dengannya, serta tidak dilarang syariat. Pengelola 

modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang 

haram, seperti daging babi, minuman keras, dan sebagainya. 

 Pembatasan waktu penanaman modal. Menurut pendapat madzhab 

Hambaliyah, dalam kerja sama penanaman modal ini, 



diperbolehkan membatasi waktu usaha, dengan dasar diqiyaskan 

(dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan 

dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi lainnya.  

c. Keuntungan 

Setiap usaha yang dilakukan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan. Demikian juga dengan mudharabah. Namun dalam 

mudharabah pendapatan keuntungan itu disyaratkan dengan empat 

syarat. 

 Keuntungan, khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama, yaitu 

pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya 

sebagian keuntungan disyaratkan untuk pihak ketiga, misalnya 

dengan menyatakan “mudharabah dengan pembagian 1/3 

keuntungan untukmu, 1/3 keuntungan untukku, dan 1/3 lagi untuk 

istriku atau orang lain”, maka tidak sah, kecuali disyaratkan pihak 

ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiradh 

bersama dua orang. Seandainya dikatakan, “separuh keuntungan 

untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku 

untuk istriku”, maka ini sah, karena ini akad janji hadiah kepada 

istri. 

 Pembagian keuntungan untuk berdua, tidak boleh hanya untuk satu 

pihak saja. Seandainya dikatakan: “saya bekerja sama mudharabah 

denganmu, dengan keuntungan sepenuhnya untukmu”, maka yang 

demikian ini menurut madzhab Syafi‟i tidak sah. 



 Keuntungan harus diketahui secara jelas. 

  Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi 

pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya 

dibagi sebagaimana telah ditentukan prosentasenya, seperti: 

setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, 

contohnya jika dikatakan, “kita bekerja sama mudharabah dengan 

pembagian keuntungan untukmu satu juta, dan sisanya untukku”, 

maka akad mudharabah demikian ini tidak sah. Demikian juga bila 

tidak jelas prosentasenya, seperti “sebagian untukmu dan sebagian 

lainnya untukku”. 

Adapun dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal 

berikut: 

i. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun 

kerugian hanya ditanggung pemilik modal. 

Ibnu Qudamah di dalam Syrahul Kabir menyatakan, 

keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua. Lalu dijelaskan 

dengan pernyataan, maksudnya, dalam seluruh jenis syarikah. Hal 

itu tidak terdapat perselisihan dalam mudharabah murni. 

Ibnu Mundzir menyatakan, para ulama bersepakat, bahwa 

pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal 1/3 

keuntungan atau ½ , atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu 

diketahui dengan jelas dalam bentuk prosentase.  



ii. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari 

keuntungannya. Apabila keduanya tidak menetukan hal tersebut, 

maka pengelola mendapatkan gaji yang umum, dan seluruh 

keuntungan merupakan milik pemilik modal (shahibul mal). 

Ibnu Qudamah menyatakan, diantara syarat sah mudharabah 

adalah, penentuan bagian (nisbah) pengelola modal, karena ia 

berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak 

ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan “ambil harta 

ini secara mudharabah” dan ketika akan tidak disebutkan bagian 

untuk pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan 

seluruhnya untuk pemilik modal. Demikian pula kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal. Adapun pengelola modal, ia 

mendapatkan gaji sebagaimana umumnya. 

iii. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum 

menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti, tidak 

seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal 

diserahkan kepada pemilik modal. Apabila ada kerugian dan 

keuntungan, maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik 

kerugian dan keuntungan dalam satu kali, atau kerugian dalam satu 

perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya. Atau 

yang satu dalam satu perjalanan niaga, dan yang lainnya dari 

perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari 



modal. Dan yang tidak ada kelebihannya, maka bukan keuntungan. 

Tidak diketahui apakah ada perselisihan dalam hal ini. 

iv. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali 

apabila kedua belah pihak saling ridha dan sepakat. 

Ibnu Qudamah menyatakan, jika dalam mudharabah tampak 

adanya keuntungan, maka pengelola tidak boleh mengambil 

sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Dalam masalah ini, 

kami tidak menemukan adanya perbedaan diantara para ulama. 

Tidak dapat melakukannya karena tiga hal: 

a) Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa 

dipastikan tidak adanya kerugian yang dapat ditutupi dengan 

keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal itu tidak menjadi 

keuntungan. 

b) Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak 

memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya. 

c) Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap karena mungkin sekali 

keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian. 

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil 

sebagiannya, maka diperbolehkan karena hak tersebut milik 

mereka berdua. 

v. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu 

pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir atas usaha tersebut. 



Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak 

terhadap keuntungan yang dibagikan bersifat tidak tetap, sebelum 

berakhirnya perjanjian dan sebelum seluruh usaha bersama tersebut 

dihitung. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun 

masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian 

yang bisa saja terjadi di kemudian, sebelum dilakukan perhitungan 

akhir.  

Perhitungan akhir untuk menetapkan hak kepemilikan 

keuntungan, aplikasinya bisa dua macam: 

a) Perhitungannya di akhir usaha. Dengan cara ini, pemilik 

modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan 

ikatan kerja sama antara kedua belah pihak. 

b) Finish Cleansing terhadap kalkulasi keuntungan.yakni dengan 

cara aset yang dimilikinya dituangkan terlebih dahulu, lalu 

menetapkan nilainya secara kalkulatif. Apabila pemilik modal 

mau, maka dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin 

diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, 

bukan meneruskan usaha yang lalu. 

3. Syarat-syarat bagi pelafalan perjanjian (shighah transaksi) 

Shighah adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku 

transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri 

dari ijab qabul. 



Transaksi mudharabah atau syarikah dianggap sah dengan perkataan 

dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya. Demikian rukun-rukun 

yang harus dipenuhi dalam kerja sama mudharabah, yang semestinya 

dipahami secara bersama oleh masing-masing pihak. Sehingga 

terbangunlah muamalah yang shahih dan terhindar dari sifat merugikan 

pihak lain. 

2.5.3 Memahami Akad Fiqih yang Tepat 

Fiqih muamalah Islam membedakan antara wa‟ad dengan akad. Wa‟ad 

adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad 

adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa‟ad hanya mengikat satu pihak, yakni 

pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. 

Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap 

pihak lainnya. Dalam wa‟ad, term and condition-nya belum ditetapkan secara 

rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat 

memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. 

Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni 

masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-

masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, term and condition-nya 

sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well defined). Bila salah satu 

atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi 

kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati 

dalam akad (Karim, 2007: 65). 



Dalam sebuah asuransi syariah, terjadinya penggunaan beberapa akad sangat 

dimungkinkan seperti yang terjadi dalam perbankan syariah. Penggunaan 

beberapa akad itu disebut dengan multiple akad. Multiple akad atau juga disebut 

dengan akad murakab adalah akad gabungan yang terdiri dari dua akad atau lebih 

(Karim: 2007: 91). Contoh multiple akad dalam perbankan syariah adalah ijarah 

bil isthisna‟ wal murabahah. Sedangkan multiple akad dalam asuransi syariah 

adalah wakalah bil ujrah bil mudharabah bil wa‟ad. 

Dalam perbankan syariah penggunaan multiple akad tersebut disebabkan 

karena adanya grace period yang berupa installment bulanan yang 

memungkinkan adanya penerimaan oleh bank setiap bulannya sehingga 

memungkinkan bank melakukan bagi hasil kepada deposan. Sedangkan dalam 

asuransi syariah, penggunaan multiple akad dimaksudkan untuk terjadinya 

pembagian hasil atas investasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana 

tabarru‟ dan wa‟ad dalam pembagian surplus underwriting. 

Di dalam menerapkan sebuah transaksi, tentunya tidak boleh bertentangan 

dengan syariat Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni 

mengandung tadlis, ikhtikar, ba‟i najasy, gharar, dan riba, maupun karena tidak 

sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi ta‟alluq, serta 

terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan (Karim, 2007: 94).  

Di sisi lain, penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus 

memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yakni apakah akad 

tersebut termasuk ke dalam kategori akad tabarru‟ atau akad tijarah. Jika 

termasuk akad tabarru‟, perusahaan tidak bisa meminta kompensasi dari peserta 



terhadap pelaksanaan suatu transaksi. Sebaliknya, jika termasuk akad tijarah, 

perusahaan berhak memperoleh kompensasi dari peserta terhadap pelaksanaan 

transaksi. Dengan kata lain, dari hasil identifikasi ini, kita akan memperoleh 

kepastian mana akad yang bisa diharapkan kompensasinya dan mana akad yang 

tidak bisa diharapkan. 

Ketika akad yang digunakan adalah akad tabarru‟ dan akad ini telah 

disepakati, maka akad tabarru‟ tersebut tidak boleh di ubah menjadi akad tijarah 

(yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalkan perusahaan asuransi 

syariah menerima dana premi yang dibayar peserta dengan niat hibah (akad 

wakalah, dengan demikian perusahaan melakukan akad tabarru‟), maka 

perusahaan tersebut dalam perjalanan kontraknya tidak boleh mengubah akad 

tabarru‟ menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wakalah 

tersebut. Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh 

diubah menjadi akad tabarru‟ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela 

melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 

menunaikan kewajibannya. 

Sedangkan terhadap transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam kategori 

akad tijarah, kita dapat melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai mana yang 

termasuk ke dalam akad tijarah yang berbasis natural certainty contracts dan 

mana pula akad tijarah yang berbasis natural uncertainty contracts. Tujuan dari 

identifikasi ini adalah untuk memperoleh kepastian pembayaran, baik dari segi 

jumlah (amount) maupun waktu (timing). 



Natural Certainty Contracts merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun 

waktu (timing). Dengan kata lain, dalam Natural Certainty Contracs ini, kedua 

belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimiliki. Oleh karena itu, objek 

pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah 

(quantity), mutu (quality), harga (price), maupun waktu penyerahannya (time of 

delivery). Jadi, kontrak-kontrak tersebut secara sunnatullah memberikan return 

yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah murabahah, ijarah, 

ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan isthisna‟. 

Sementara yang dimaksud dengan Natural Uncertainty Contracts adalah 

kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan 

(return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing). Dengan 

demikian, dalam NCU ini, tingkat return bisa positif, negatif, maupun nol. Yang 

termasuk ke dalam kategori ini adalah mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, 

musaqah, dan mukhabarah. 

 

2.6 Pengakuan Dana Surplus Underwriting dalam Konsep Fiqih 

Muamalah Islam 

Surplus underwriting adalah item yang spesifik ada dalam asuransi syariah. 

Konsep risk sharing dimana sesama peserta asuransi syariah saling menanggung 

dalam menghadapi musibah yang terjadi di masa mendatang melalui hibah dana 

tabarru‟ membuat pool of tabarru‟ fund menjadi hal yang wajib ada dalam 

asuransi syariah. Dana tabarru‟ tersebut akan digunakan untuk membayar klaim 



yang diajukan oleh peserta. Di akhir periode pertanggungan (akhir tahun) maka 

perusahaan asuransi akan melaporkan apakah terjadi surplus atau defisit dalam 

dana tabarru‟. Apabila terjadi surplus underwriting maka surplus underwriting 

tersebut dapat dialokasikan kepada pihak-pihak terkait dengan berbagai alternatif 

seperti yang tercantum dalam PSAK 108 dan sub bab sebelumnya (Mudrikah, 

http://www.mail-archive.com, tanggal akses 28 Januari 2010). 

Menurut Mudrikah, konsultan di Karim Business Consulting, di Indonesia 

sendiri sebagian besar perusahaan asuransi memilih alternatif ketiga dimana 

surplus yang ada akan dicadangkan dan dibagikan kepada peserta dan perusahaan 

asuransi. Alternatif ketiga ini sesuai dengan PSAK 108 poin pengukuran setelah 

pengakuan awal “surplus dan defisit underwriting dana tabarru‟” yang berbunyi:.  

“sebagian sebagai cadangan dana tabarru‟, sebagian didistribusikan kepada 

peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas asuransi 

syariah”. 

 

Peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembagian surplus ini 

biasanya telah disebutkan dalam polis asuransi misalnya tidak pernah klaim dan 

tidak sedang mengajukan klaim dalam periode tersebut. Premi telah dibayar lunas 

dan polis telah berjalan (inforce) untuk beberapa waktu misalnya tiga (3) bulan. 

Setelah dilakukan screening oleh perusahaan asuransi maka akan didapatkan list 

peserta yang memenuhi syarat untuk memperoleh alokasi surplus. Dan apabila 

ada selisih lebih dari penghitungan surplus underwriting tersebut berarti dana 

tabarru‟ periode tersebut mengalami surplus dan surplus tersebut harus 

dialokasikan kepada pihak-pihak sebagaimana disepakati dalam polis 

(http://www.mail-archive.com, tanggal akses 28 Januari 2010). 

http://www.mail-archive.com,/
http://www.mail-archive.com/


Penjelasan diatas sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa surplus 

underwriting sebenarnya berasal dari dana tabarru‟ yaitu berupa pembayaran 

premi atau kontribusi dari peserta asuransi syariah yang oleh para peserta 

dibayarkan dengan niat hibah, dan kemudian dikelola oleh perusahaan selama 

periode tertentu. Pada diakhir periode akan dilakukan perhitungan yang dapat 

menunjukkan surplus atau defisit  atas dana tabarru‟.  

Jika kita tengok kembali tentang definisi hibah dan dalil tentang larangan 

hibah untuk ditarik kembali, yang berbunyi: 

“Hibah adalah pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti.” (Idris dan 

Ahmadi (1990)   

 

“Hibah secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang 

bukan suatu kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan 

qabul  tanpa mengharapkan imbalan atau kerena menghormati dan juga 

bukan karena menutupi kebutuhan.” (ensiklopedia Islam) 

 

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau 

menghibahkan suatu hibah menarik kembali kecuali orang tua yang memberi 

kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)  

 

“Rasulullah SAW bersabda: Orang yang meminta kembali sesuatu yang 

sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali 

sesuatu yang dia muntahkan.” (HR. Bukhari, Muslim, Daud, Nasaiy, Ibnu 

Majah, dan Ahmad) 

 

maka tidak seharusnya dana tabarru‟ yang mengalami surplus ini diperlakukan 

sebagai dana mudharabah seperti yang tercantum dalam dasar pengalokasian 

surplus underwriting, yang perlakuannya bisa dimudharabhkan ke sesama peserta 

asuransi atau dimudharabahkan antara peserta asuransi dengan perusahaan 

asuransi. Namun lebih baik apabila diperlakukan seperti alternatif pertama, yaitu 

seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru‟. Mengingat surplus underwriting 

adalah milik peserta seutuhnya yang tidak boleh terambil oleh kepentingan 



perusahaan dalam bentuk apapun, dan surplus underwriting juga berasal dari dana 

tabarru‟ yang merupakan hibah dari peserta asuransi. Ismanto (2009: 62) 

mengatakan bahwa:  

“Akad yang diberlakukan dalam dana tabarru‟ adalah transaksi atau 

perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan 

untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru‟ 

maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru‟ tersebut ikut 

diinvestasikan) tidak dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, 

namun menjadi dana abadi dalam rekening dana tabarru‟”.  

 

Sedangkan Anggraini (2005), menyebutkan dalam penelitiannya bahwa: 

“Pada dasarnya surplus underwriting adalah milik peserta seutuhnya yang 

tidak boleh terambil oleh kepentingan perusahaan dalam bentuk apapun. 

Namun apabila surplus underwriting dibagi berdasarkan teknik mudharabah 

maka yang terjadi adalah adanya pembagian modal, yaitu premi yang 

disetorkan peserta yang dalam mudharabah dijadikan modal berinvestasi. 

Sehingga mudharabah yang pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen 

yang menjamin terlaksananya nilai-nilai Islam dalam asuransi syariah, tidak 

terpenuhi rukunnya”. 

 

Pengakuan dana surplus underwriting sebagai dana mudharabah merupakan 

implementasi dari akad mudharabah yang perlakuan setelah pengakuan awalnya 

adalah seperti alternatif ketiga PSAK 108. Pada dasarnya penggunakan akad 

mudharabah untuk surplus underwriting pun tidak sesuai dengan kaidah 

mudharabah itu sendiri. Akad mudharabah sebagaimana yang telah penulis 

paparkan sebelumnya adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak 

pertama (shahibul maal) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola (mudharib)” dimana risiko kerugian (loss risk) akan 

ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal selama hal itu disebabkan oleh 

business risk dan bukan character risk.  



Dalam bisnis asuransi syariah, akad mudharabah sebenarnya hanya sesuai 

dengan kaidah syariah jika diaplikasikan pada produk asuransi jiwa yang bersifat 

saving (ada unsur tabungan) karena prinsip ini sejalan dengan akad yang dipakai 

dalam dunia perbankan syariah dimana akad mudharabah berarti “hasil investasi 

dari deposan akan dibagi hasilkan dengan bank sebagai pengelola (mudharib) 

melalui nisbah tertentu”. Modal pokok nasabah 100% akan dikembalikan kepada 

deposan sehingga pada akhir pembukuan akan diperoleh modal pokok ditambah 

dana bagi hasil investasi. Dan sebaliknya, jika terjadi kerugian maka dana nasabah 

juga akan ditanggung sepenuhnya oleh deposan bersangkutan 

(www.pojokasuransi.com, tanggal akses 28 Januari 2010).  

Yang menjadi persoalan adalah ketika akad mudharabah ini diterapkan dalam 

dunia asuransi syariah terutama pada produk asuransi yang bersifat non saving 

(asuransi kerugian) atau 100% tabarru‟ dimana dalam kenyataan yang terjadi 

bukanlah hasil investasi yang dibagihasilkan namun surplus operasional atau 

surplus underwriting yang dibagihasilkan. Dana pokok peserta tidak 100% 

kembali namun hanya sebagian kecil saja. Dengan demikian implementasi akad 

mudaharabah atau bagi hasil disini tidak relevan lagi dengan definisi mudharabah 

yang sesungguhnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Anggraini (2005) 

seperti yang telah disebutkan diatas. Dan untuk memudahkan gambaran, berikut 

penulis contohkan alur sederhana dari perhitungan bagi hasil dalam produk non 

saving asuransi jiwa syariah atau produk asuransi kerugian syariah : 

 

 

http://www.pojokasuransi.com/


(1) Dana tabarru‟/premi peserta   = Rp 1.000.000,00 

(2) Hasil investasi    = Rp 100.000,00 

(3) Biaya investasi    = Rp 10.000,00  

(4) Net profit =      (2) – (3)        = Rp 90.000,00 

(5) Biaya klaim     = Rp 600.000,00 

(6) Cadangan teknis    = Rp 200.000,00 

Surplus Underwriting: (1) + (4) – (5) – (6)  = Rp 290.000,00 

 

Jika memakai alternatif yang ketiga seperti yang tercantum dalam PSAK 108 dan 

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 yaitu nisbah bagi hasil ditetapkan 

40% untuk peserta, 50% untuk perusahaan asuransi dan 10% disimpan sebagai 

dana cadangan pada akun tabarru‟, maka bagian untuk peserta, perusahaan 

asuransi, dan  dana cadangan pada akun tabarru‟ sebesar Rp 116.000,00; Rp 

145.000,00; dan Rp 29.000,00. 

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa akad yang dipakai tidak murni 

mengikuti teori dasar akad mudharabah karena yang terjadi bukan hasil investasi 

atau laba mutual (laba yang merupakan hasil dari hubungan mutual diantara 

peserta dan perusahaan yang terdiri dari hasil investasi dan komisi reasuransi jika 

ada) yang dibagihasilkan namun surplus underwriting. Disamping itu, terjadi 

perubahaan penggunaan akad yang semula menggunakan akad tabarru‟ yang 

kemudian berubah menjadi akad mudharabah yang merupakan bentuk akad 

tijarah. Penggunaan akad seperti ini juga tidak dibenarkan sehingga akad 

mudharabah disini menjadi tidak sah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Moleong (2010: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 

penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, 

dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh 

karena itu, peneliti memilih studi kasus dan lapangan (field and case study) dalam 

memahami subyek penelitian. Penelitian studi kasus adalah penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro dan 

Supomo, 2009: 26). 

  

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pengakuan dana surplus underwriting pada 

perusahaan asuransi syariah dan kesesuaian pengakuan dana tersebut dengan 

konsep dana hibah dan dana mudharabah dalam fiqih muamalah Islam. 

Sedangkan untuk pengukuran surplus underwriting tidak menjadi fokus 

penelitian. Dan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah Asuransi 



Jasindo Takaful. Sampel yang digunakan merupakan unit usaha asuransi syariah 

yang beroperasi di Malang, bukan asuransi syariah.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146), data primer adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). Data primer ini secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data ini dapat berupa 

opini subyek (orang), secara individu ataupun kelompok. 

2. Data Sekunder 

Pengertian data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 

147) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. 

Sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu hasil wawancara, 

buku-buku, jurnal penelitian, makalah, artikel yang berasal dari internet maupun 

majalah serta dari penelitian sebelumnya.  



3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian yang memadai, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu cara untuk memperoleh data yang dilakukan 

dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang berupa:  

 Buku-buku yang mendukung penelitian ini 

 Literatur berupa  surat kabar, artikel 

 Referensi yang berupa skripsi terdahulu yang mendukung 

penelitian ini. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu (Moleong, 2010: 186). Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab 

secara langsung pada karyawan yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan 

asuransi syariah yang bisa menjelaskan dan menjawab segala pertanyaan 

yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini. Karyawan yang ditunjuk 

adalah bagian keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan, bagian 

keuangan lah yang mengetahui segala seluk-beluk dan proses keuangan 

yang terjadi pada perusahaan. 

 

 



3.5   Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip 

Moleong (2010: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Proses analisis data dalam metode kualitatif dilakukan sejak dan sepanjang 

proses penelitian berlangsung. Teknik data yang dilakukan secara induktif dengan 

cara pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan dimungkinkan lebih 

dapat menemukan kenyataan yang jamak kemudian di analisis oleh penulis. 

Tahapan analisis tersebut, yaitu: 

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

2. Data-data yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan di analisa, hasil 

yang diperoleh adalah dapat diketahui bahwa surplus underwriting berasal 

dari sisa dana tabarru‟ dan perusahaan mengakui dana surplus 

underwriting tersebut sebagai dana hibah dan dana mudharabah 

berdasarkan perlakuan terhadap surplus underwriting tersebut.  

3. Kemudian untuk menilai apakah pengakuan dana surplus underwriting 

yang berasal dari sisa dana tabarru‟ tersebut telah sesuai atau tidak dalam 



sudut pandang Islam, maka penulis mengambil fiqih muamalah Islam 

sebagai dasar penentuan kesesuaian pengakuan dana surplus underwriting. 

Dasar fiqih muamalah Islam yang dijadikan alat analisis adalah konsep 

dana hibah dan dana mudharabah dalam fiqih muamalah Islam yang 

berupa definisi, rukun dan syarat syahnya hibah dan mudharabah. 

4. Dari analisis tersebut, penulis akan membuat kesimpulan mengenai 

pengakuan dana surplus underwriting yang berasal dari sisa dana tabarru‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Asuransi Jasindo Takaful 

Jasindo Takaful merupakan Unit Usaha Asuransi Syariah dibawah PT. 

Asuransi Jasa Indonesia, yang berlandaskan pada kaidah hukum Islam dengan 

sistem pengelolaan keuangan yang terpisah antara dana peserta (tabarru‟) dan 

dana pengelola (Jasindo Takaful).  

Jasindo Takaful yang dikelola berdasarkan azas syariah Islam, dalam 

operasionalnya menghindari gharar (ketidakjelasan), maisyir (judi), riba (bunga) 

dan risywah (suap) dengan berlandaskan pada prinsip tolong menolong (ta‟awun) 

antar sesama peserta asuransi. Untuk itu penanganan klaim pada Jasindo Takaful 

dikelola dari dana peserta (tabarru‟), yang merupakan hibah untuk membantu 

peserta lain yang mengalami musibah. 

Jasindo Takaful didirikan sebagai upaya meningkatkan peran serta 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis asuransi berbasis syariah. Pada tahun 

2003 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) mendapat ijin pendirian kantor 

cabang dengan prinsip syariah sesuai SK. Menteri Keuangan 

No.KEP.142/KM.6/2003 tanggal 21 April 2003, dan diberi nama Jasindo Takaful. 

Pemilihan nama “Takaful” didasarkan kepada arti kata dasarnya yaitu kafala 

yang berarti menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. 

Namun dalam pengertian muamalah arti “takaful” adalah saling memikul risiko 



antara sesama yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan cara 

menghibahkan (mengikhlaskan) dana untuk dikumpulkan dalam rangka 

membantu menanggung risiko. Sehingga penggunaan takaful diidentikkan dengan 

Islamic Insurance. 

Merek Jasindo Takaful sendiri telah dipatenkan pada Direktorat Hak 

Kekayaan Intelektual dengan No.Agenda: 002003.10410.10509 tanggal 29 April 

2003. Dan sesuai Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 

2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Takaful), dalam operasional atau 

pengelolaannya tidak boleh mengandung unsur-unsur: 

1. Maisyir (perjudian) 

2. Gharar (penipuan/ketidakjelasan) 

3. Zhulum (penganiayaan) 

4. Riba (bunga) 

5. Risywah (suap) 

6. Barang haram 

7. Maksiat 

Saat ini, Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) memiliki 

jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

terdiri dari tujuh puluh sembilan (79) outlet, yang salah satunya berlokasi di 

Malang dan berkantor pusat di Jl. M.T. Haryono kav.61, Jakarta. Selain itu juga 

mempunyai kantor cabang di luar negeri yaitu di Labuhan, Malaysia.  



Guna mempertahankan eksistensinya dalam bidang asuransi syariah, Jasindo 

Takaful dalam melayani para penggunanya (tertanggung) menggunakan prinsip 

layanan CARE, yaitu: 

C : Cepat, yang artinya kecepatan dalam memberikan pelayanan yang     

disertai dengan pemberian kepastian dan ketenangan bagi pihak 

tertanngung. 

A : Akurat, artinya keakurasian dalam menjamin kepuasaan bagi pihak 

tertanggung dalam memperoleh kepastian dalam berasuransi. 

R : Ramah, artinya keramahan merupakan wujud dari budaya kerja yang 

diterapkan Jasindo Takaful untuk memberikan kenyamanan dan keakraban 

dalam kemitraan. 

E :  Efisien, artinya Jasindo Takaful akan menjamin nilai produk yang 

ditawarkan serta layanan yang diberikan setara dengan kualitas yang 

dijanjikan dan diharapkan oleh pihak tertanggung. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Kantor Cabang Unit Usaha Takaful PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) di 

Malang atau yang biasa disebut dengan Jasindo Takaful berlokasi di jalan Letjen 

Sutoyo No. 89, Malang. 

4.1.3 Bidang Usaha Asuransi Jasindo Takaful 

Bidang usaha yang dijalankan oleh Jasindo Takaful adalah menawarkan 

jaminan kerugian kepada tertanggung yang mengalami musibah. Nilai 

pertanggungan asuransi tersebut ditetapkan sesuai dengan harga dan kondisi 

sebenarnya obyek setelah dilakukan survey oleh pegawai perusahaan dan 



disepakati dengan pihak tertanggung. Besarnya premi (dana tabarru‟) yang harus 

dibayar oleh pihak tertanggung didasarkan pada ketetapan yang sudah dibuat oleh 

perusahaan dan disesuaikan dengan jenis asuransi yang diinginkan oleh pihak 

tertanggung. Untuk pembayaran klaim, dititikberatkan pada kerugian-kerugian 

yang ada dalam ketetapan, dan akan dibayar sesuai dengan nilai kerugian yang 

diderita. Pembayaran yang dilakukan bisa dilakukan dengan menggunakan mata 

uang rupiah, namun untuk kegiatan perdagangan yang melintasi luar negeri bisa 

menggunakan mata uang asing yang telah disepakati bersama. 

4.1.4 Visi dan Misi Asuransi Jasindo Takaful 

 Visi dari Asuransi Jasindo Takaful adalah: 

”Menjadi salah satu perusahaan asuransi kerugian terbesar yang 

berlandaskan prinsip syariah Islam.” 

 Misi dari Asuransi Jasindo Takaful adalah: 

“Menyelenggarakan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah Islam 

kepada semua lapisan masyarakat sebaik-baiknya dengan bertumpu 

kepada kekuatan pelayanan dan ketaatan azas dan prinsip takaful.” 

4.1.5 Struktur Organisasi dan Job Description 

Struktur organisasi menggambarkan wewenang dan tugas serta hubungan 

antara karyawan dengan pimpinan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 

yang terdapat di Jasindo Takaful secara garis besar terdiri dari kantor pusat dan 

kantor cabang. Kantor pusat bertugas sebagai pembuat kebijakan, pengatur 

strategi, pengendali dan supervisi atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

Sedangkan kantor cabang berfungsi sebagai pelaksana operasional perusahaan, 



terutama bekaitan dengan perolehan premi (dana tabarru‟) perusahaan. Dalam 

operasionalnya ini, setiap kantor cabang juga diharapkan mampu bekerja sama 

dengan kantor cabang lain guna memberikan kemudahan bagi para tertanggung 

dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh kantor pusat. 

Struktur organisasi Jasindo Takaful tidak jauh berbeda dengan struktur 

organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), mengingat Jasindo Takaful 

merupakan Unit Usaha Takaful dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Pada 

struktur organisasi kantor pusat, terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan BUMN No.31/M-BUMN/2001 tanggal 4 Desember 2001. 

Manajemen perusahaan kantor pusat terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi 

Ritel, Direktur Operasi Korporasi, Direktur Teknik dan Luar Negeri, serta 

Direktur Keuangan dan SDM. Dalam kegiatan operasionalnya, manajemen 

dibantu oleh beberapa kepala divisi dan kepala sub-divisi yang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 
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Sedangkan struktur organisasi yang ditetapkan untuk kantor cabang, berbeda 

dengan struktur pada kantor pusat. Pada kantor cabang (khususnya cabang 

Malang), setiap karyawan bertanggung jawab pada masing-masing atasannya 

yang dibagi menjadi tiga unit dan membawahi beberapa sub unit yang secara 

langsung memberikan tugas bagi karyawannya. 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi 

Asuransi Jasindo Takaful Kantor Cabang Malang 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Sumber : Asuransi Jasindo Takaful kantor Cabang Malang  
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur organisasi 

diatas, sebagai berikut:  

1. Kepala Kantor Cabang 

Merupakan pimpinan tertinggi di kantor cabang, bertanggung jawab kepada 

direksi perusahaan atas kinerja ketiga unit yang dibawahinya. Kepala kantor 

cabang mempunyai beberapa wewenang, diantaranya yaitu: 

a. Menetapkan akseptasi sampai dengan jumlah limit yang telah ditentukan, 

serta memberikan persetujuan atas permohonan pertanggungan asuransi 

dan pengajuan klaim. 

b. Mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan termasuk 

mengenai penyelenggaraan pembukuan. 

Kepala kantor cabang juga diberi tugas untuk mengupayakan agar pendapatan 

kantor cabang meningkat serta bersedia untuk bekerja sama dengan kepala 

kantor cabang yang lain. 

2. Unit Tehnik 

Kepala unit tehnik bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor cabang 

sesuai dengan tugas yang diberikan. Kepala unit tehnik bertugas untuk: 

a. Membantu kepala kantor cabang dalam upaya pencapaian target produksi 

yang telah ditetapkan.  

b. Menangani permohonan pertanggungan asuransi, baik pengajuan dari 

nasabah yang baru maupun nasabah yang melakukan perpanjangan, serta 

menangani pengajuan klaim 



c. Membuat laporan bulanan yang ditujukan untuk kepala kantor cabang 

mengenai kegiatan produksi/akseptasi dan laporan klaim. 

d. Mengawasi kelengkapan, kerapian, dan keamanan arsip yang dibutuhkan  

e. Mengawasi pelaksanaan survey akseptasi dan survey klaim 

3. Unit Keuangan 

Kepala unit keuangan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang 

berhubungan dengan keuangan yang ada di kantor cabang, termasuk dalam 

pelaksanaan manajemen kas kantor cabang. Tugas dan wewenang yang 

diberikan kepada unit keuangan antara lain: 

a. Membantu kepala cabang dalam melakukan pencatatan akuntansi, Sistem 

Informasi Manajemen, dan administrasi sumber daya manusia. 

b. Menyimpan bukti-bukti transaksi yang dilakukan dengan pihak bank dan 

melakukan pembukuan atas semua transaksi yang dilakukan serta 

membuat laporan keuangan per bulan. 

c. Menyelenggarakan administrasi personalia kantor cabang, seperti masalah 

gaji dan komisi. 

d. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan inkaso antar kantor cabang 

dan dengan kantor pusat serta mengelola kas perusahaan di bank. 

Termasuk juga berhak untuk melakukan penagihan premi pada pihak 

tertanggung. 

4. Unit Pemasaran  

Selain bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang, unit pemasaran juga 

mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu: 



a. Melaksanakan kegiatan penjualan asuransi atau produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan 

asuransi yang telah ditetapkan 

b. Melakukan koreksi atas setiap polis yang telah dibuat sebelum meminta 

persetujuan dari kepala cabang, baik polis baru maupun polis yang 

melakukan perpanjangan 

c. Membuat laporan kegiatan pemasaran secara bulanan. 

d. Mengatur uraian tugas para karyawan yang dibawahinya dengan 

persetujuan dari kepala cabang. 

5. Kantor Penjualan Kediri 

Selain bertanggung jawab kepada kepala kantor cabang, kantor penjualan 

kediri juga mempunyai beberapa tugas, diantaranya yaitu: 

e. Melaksanakan kegiatan penjualan asuransi atau produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan 

asuransi yang telah ditetapkan 

f. Melakukan koreksi atas setiap polis yang telah dibuat sebelum meminta 

persetujuan dari kepala cabang, baik polis baru maupun polis yang 

melakukan perpanjangan 

g. Membuat laporan kegiatan pemasaran secara bulanan. 

h. Mengatur uraian tugas para karyawan yang dibawahinya dengan 

persetujuan dari kepala cabang. 

Dalam Asuransi Jasindo Takaful, kantor cabang terdiri atas kantor cabang 

korporasi, kantor cabang ritel, dan kantor cabang bauran. Penjualan produk 



asuransi ritel dapat ditangani pada seluruh kantor cabang tersebut diatas. Khusus 

untuk penjualan produk asuransi ritel, yang kegiatan operasinya dapat dilihat pada 

gambar 4.3 yaitu bagian kegiatan operasional dibawah ini : 

Gambar 4.3 

Bagian dari Struktur Kegiatan Operasional 

Asuransi Jasindo Takaful Kantor Cabang Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dari : Buku panduan keagenan Asuransi Jasindo Takaful 

 

4.1.6 Produk Perusahaan 
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sebagai berikut: 

1. Asuransi Engineering 

Meliputi Contractor‟s All Risk (CAR), Erection All Risk (EAR), 

Contractor‟s Plant and Machinery (CPM), CPM Non Project, Heavy 

 

Marketing 

 

Calon tertanggung 

 

Pengisian Formulir 

Penutupan Asuransi 

 

Pembayaran Polis 

Asuransi 

 

Jasindo Takaful 

 

Survey 
 

Disetujui 

 

Penerbitan Polis Asuransi 



Equipment, Machinery Breakdown (MB), Electrical Equipment Insurance 

(EEI), Civil Engineering Completed Risk (CECR), Boiler and Pressure 

Vessels (BPV). 

2. Asuransi Oil and gas 

Meliputi Oil and Gas On-Shore exploration, Oil and Gas Off-Shore 

exploration, Oil and Gas On-Shore production, Oil and Gas Off-Shore 

production, Oil and Gas On-Shore construction, Oil and Gas Off-Shore 

construction, dan lain-lain. 

3. Asuransi Keuangan 

Meliputi Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, 

Jaminan Pemeliharaan, Custom Bond, dan lain-lain. 

4. Asuransi Kebakaran 

Meliputi asuransi kebakaran dan perluasan jaminannya (gempa bumi, 

badai, banjir, topan dan lain-lain) terhadap industri hingga rumah tinggal, 

rumah susun, perkantoran, show room, mobil, toko, gudang, dan juga 

Asuransi Gangguan Usaha akibat kebakaran. 

5. Asuransi Pengangkutan 

Meliputi pengangkutan ekspor, impor, dan antar pulau barang seperti 

general cargo, containers, bulk commodities, mesin, pupuk, semen, beras, 

BBM, CPO, dan lain-lain. 

6. Asuransi Rangka Kapal 



Menjamin rangka kapal berikut mesin dan peralatannya, seperti kapal 

tanker, barang, penumpang, kontainer, roro, curah, tongkang, tunda, 

pendarat, keruk, dan juga pembangunan kapal. 

7. Asuransi Aneka 

Meliputi Public Liability, Commercial General Liability, Employer‟s 

Liability, Workmen‟s Compensation automobile, Professional Indemnity, 

Product Liability, Carrier‟s and Warehousement Liability, dan lain-lain. 

8. Jasindo Graha (Bancassurance) 

Memberikan perlindungan atas risiko kebakaran (rumah tinggal, ruko, 

rukan, apartemen), meninggal dunia akibat kecelakaan dan meningal dunia 

biasa bagi debitur KPR sehingga sisa kreditnya otomatis akan lunas 

(berkaitan dengan pemberian KPR oleh bank). 

9. Jasindo Oto 

Asuransi kendaraan bermotor, terdiri dari jaminan standar (AAUI) dan 

paket (All risk plus perluasan jaminan seperti huru hara, bencana alam, 

kecelakaan diri pengemudi dan penumpang) 

10. Jasindo PA+PHK (Bancassurance) 

Memberikan perlindungan kepada pegawai atas kredit yang diberikan oleh 

pihak bank apabila pegawai tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan 

atau di PHK sehinga sisa kreditnya secara otomatis akan lunas. 

11. Jasindo PA+PHK Korporasi 

Memberikan jaminan berupa backup dana kepada perusahaan dimana bila 

terjadi PHK terhadap pegawainya, perusahaan dapat memenuhi 



kewajibannya dalam membayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan (Program Dana Pesangon). 

12. Pengangkutan Ritel 

Asuransi yang memberikan jaminan atas pengiriman barang-barang 

dagangan, barang pindahan, bahan baku pabrik maupun barang jadi 

selama dalam pengangkutan wilayah Indonesia 

4.1.7 KLAUSULA WAJIB TAKAFUL  

Klausula dalam asuransi dapat diartikan sebagai ketentuan tambahan tentang 

perjanjian yaitu berupa pedoman tertulis yang harus dipahami oleh setiap peserta 

yang akan melakukan perjanjian asuransi. Dalam asuransi syariah khususnya 

Jasindo Takaful, terdapat beberapa klausula yang menjadi dasar dalam melakukan 

perjanjian. 

4.1.7.1 Klausula Okupasi dan/atau Objek yang Haram  

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa pertanggungan ini menjadi batal 

secara optimis sejak awal periode pertanggungan apabila harta benda dan/atau 

kepentingan yang dipertanggungkan dalam asuransi berbasis syariah ini 

digunakan untuk kegiatan dan atau mengangkut barang-barang haram, termasuk 

tapi tidak terbatas pada: 

1. Transaksi yang mengandung unsur maisyir (perjudian/gambling) 

2. Mengandung unsur maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan 

sejenisnya 

3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman 

beralkohol, dan produk turunannya 



4. Transaksi gharar (fiktif) 

5. Transaksi yang mengandung unsur zulum (penganiayaan/eksploitasi) 

6. Transaksi yang mengandung unsur riba (bunga/interest) 

7. Transaksi yang mengandung unsur risywah (suap, sogok). 

4.1.7.2 Klausula Tidak Ada Pengembalian Kontribusi 

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa iuran atau kontribusi yang 

dibayarkan oleh peserta asuransi berbasis syariah adalah bersifat hibah 

sebagaimana yang tertuang dalam FATWA DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 

mengenai akad tabarru‟ jika terjadi pembatalan polis, maka iuran/kontribusi yang 

telah dihibahkan oleh peserta untuk jangka waktu yang belum habis tidak dapat 

dikembalikan kepada peserta mengingat dana tabarru‟ tersebut telah menjadi 

dana ta‟awun (tolong menolong) milik bersama seluruh peserta asuransi berbasis 

syariah. 

4.1.7.3 Klausula Akad Jasindo Takaful 

Klausula akad Jasindo Takaful meliputi:  

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad wakalah bil ujrah atas 

pengelolaan dana tabarru‟. Peserta setuju untuk menghibahkan sejumlah 

60% dari kontribusi yang dibayarkannya sebagai dana tabarru‟ untuk 

menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Jasindo Takaful bertindak 

sebagai pengelola dalam kegiatan pengelolaan dana, pembayaran klaim, 

underwriting, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran. Atas 

pengelolaan tersebut pengelola akan mendapatkan ujrah (fee) sebesar 40% 

dari kontribusi yang dibayar oleh peserta. 



2. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad mudharabah atas 

kegiatan investasi dana tabarru‟ dengan prosentase pembagian (nisbah) 

sebagai berikut: 

 Peserta sebagai pemilik dana (shahibul maal) akan memperoleh 

bagi hasil sebesar 40%. 

 Pengelola sebagai pengelola dana (mudharib) akan memperoleh 

bagi hasil sebesar 60%. 

3. Apabila pada akhir periode pertanggungan terdapat surplus dalam 

pengelolaan dana tabarru‟ maka peserta dengan ini menyetujui untuk 

membaginya dengan prosentase pembagian (nisbah) sebagai berikut: 

a. Dibagikan sebesar 40% kepada peserta yang memenuhi syarat: 

 Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau 

tidak sedang mengajukan klaim 

 Polis tidak dibatalkan pada masa (periode) pertanggungan 

 Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi 

kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir 

b. Dibagikan kepada pengelola sebesar 50% 

c. Disimpan sebagai dana cadangan pada akun tabarru‟ sebesar 10%. 

4. Apabila surplus yang menjadi hak masing-masing peserta dalam suatu 

periode tersebut kurang dari atau sama dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh 

ribu rupiah) maka peserta setuju mewakilkan kepada pengelola untuk 

secara langsung menyalurkan kepada lembaga amil zakat yang ditunjuk. 



5. Apabila disebabkan kondisi tertentu, peserta membatalkan kontrak 

ta‟awun (asuransi), maka jika tidak pernah mengajukan klaim dan masih 

terdapat sisa periode asuransi yang dapat memberikan pengembalian 

kontribusi kepada peserta, maka jumlah kontribusi yang dikembalikan 

akan diperhitungkan dari nilai tabarru‟ peserta. 

Akad merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu perjanjian bisnis 

syariah, karena akad mengandung makna sesuai dan tidak sesuai dengan 

perjanjian tersebut. Akad adalah pondasi dalam suatu perjanjian yang harus dijaga 

dan dijalankan sesuai dengan makna yang tertulis di dalamnya. Pada dasarnya, 

suatu bisnis syariah bisa berkurang nilai ke-syariahan-nya jika tidak sesuai dengan 

akad yang telah disepakati bersama. Jika kita tengok klausa akad ini, perlakuan 

terhadap surplus underwriting sama dengan yang tercantum dalam PSAK 108 

seperti yang disebutkan pada bab 2 halaman 41. Sehingga jika dipandang dari 

sudut PSAK, dalam pengukuran surplus underwriting tidak ada masalah karena 

Jasindo Takaful sudah memperlakuknnya sesuai dengan PSAK yang berlaku 

umum. 

4.1.8 Mekanisme-mekanisme dalam Asuransi Jasindo Takaful 

4.1.8.1 Mekanisme Pemisahan Dana Peserta dan Dana Pengelola 

Penggunaan tabarru‟ dalam asuransi Jasindo Takaful adalah sesuai dengan 

fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru‟ pada Asuransi 

Syariah, dimana akad tabarru‟ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam 

bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan 

untuk tujuan komersial. Kedudukan para pihak dalam akad tabarru‟: 



 Peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong 

peserta lain yang tertimpa musibah. 

 Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana 

tabarru‟ dan secara kolektif selaku penanggung. 

 Perusahaan asuransi bertindak selaku pengelola dana peserta, atas dasar 

akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. 

4.1.8.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Jasindo Takaful 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.052/DSN-MUI/III/2006, maka akad yang 

berlaku pada Jasindo Takaful adalah wakalah bil ujrah dengan modifikasi 

mudharabah dan wa‟ad terhadap Surplus Underwriting. 

Sesuai akad tersebut maka peserta setuju untuk menghibahkan sejumlah 60% 

dari kontribusi yang dibayarkannya sebagai dana tabarru‟ untuk menolong 

peserta lain yang tertimpa musibah dan Jasindo Takaful (pengelola) akan 

mendapatkan fee/ujrah sebesar 40% dari kontribusi/premi yang dibayar oleh 

peserta untuk kegiatan pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, 

pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran. 

Atas hasil investasi yang dikelola dalam dana tabarru‟, maka berdasarkan 

akad mudharabah, peserta sebagai pemilik dana akan memperoleh bagi hasil 

dengan nisbah sebesar 40% dan Jasindo Takaful sebagai pengelola dana 

memperoleh bagi hasil dengan nisbah sebesar 60%. Apabila pada akhir 

pertanggungan terdapat surplus dalam pengelolaan dana tabarru‟, maka peserta 

setuju untuk membagi kepada pengelola dengan ketentuan nisbah : 

 Bagi peserta yang memenuhi syarat memperoleh 40%. 



 Untuk pengelola memperoleh 50%. 

 Disimpan sebagai dana cadangan pada akun tabarru‟ sebesar 10%. 

Dana cadangan sebesar 10% ini akan dipergunakan sebagai cadangan apabila 

pada suatu saat terjadi defisit underwriting pada dana tabarru‟ (peserta). Berikut 

adalah gambar model transaksi berdasarkan akad wakalah bil ujrah bil 

mudharabah bil wa‟ad: 

Gambar 4.4 

Model Transaksi Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujrah 

Bil Mudharabah Bil Wa’ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Hasil Underwriting dan Hasil Investasi berdasarkan data gabungan secara 

Nasional. 
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4.1.8.3 Mekanisme Alokasi Surplus 

Merupakan janji yang disepakati oleh peserta (pemegang polis) untuk 

membagi surplus underwriting atas dana tabarru‟ kepada pengelola (perusahaan 

Asuransi Takaful) apabila surplus tersebut ada. Alokasi surplus diberikan kepada 

polis yang telah jatuh tempo dan memenuhi syarat sebagai berikut :  

 Kontribusi (premi) lunas 

 Tidak ada pembatalan polis 

 Tidak ada klaim 

a. Formula Alokasi Surplus: 

Nilai Alokasi Surplus = Kontribusi Tabarru‟ Peserta X Tarif Alokasi 

Surplus 

Tarif Alokasi Surplus    = Surplus Peserta (40%) X 100%   X Faktor Hari 

 Akumulasi Kontribusi Bruto 

Faktor Hari                    = Jumlah Hari (Tanggal Bayar s/d Akhir Tahun) 

   Jumlah Hari (periode polis) 

Catatan: Kontribusi tabarru‟ peserta merupakan jumlah kontribusi yang 

telah dipotong fee pengelolaan sebesar 40%, menjadi tersisa 60% 

b. Ilustrasi Alokasi Surplus 

PT. Syariah Maju melakukan kerjasama dengan Jasindo Takaful untuk 

menutup asuransi kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Harga pertanggungan kendaraan: Rp. 250.000.000,- 

2. Premi asuransi kendaraan bermotor Rp. 3.000.000,- (sebelum biaya 

materai & polis) 



3. Periode asuransi 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008. 

4. Diketahui premi lunas pada tanggal 7 Maret 2008  

Pada saat periode polis PT. Syariah Maju telah berakhir (jatuh tempo), berapa 

nilai alokasi surplus yang diperolehnya? 

Gambar 4.5 

Flow dan Matriks Perhitungan Alokasi Surplus 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dari : Buku panduan pemasaran Asuransi Jasindo Takaful 

 

4.2 Surplus Underwriting Pada Asuransi Jasindo Takaful 

Di dalam bisnis perasuransian baik asuransi konvensional maupun asuransi 

syariah tidak lepas dengan yang namanya underwriting. Underwrtiting merupakan 

salah satu bagian dari kegiatan asuransi. Underwriting menurut Sula (2004: 186) 

meliputi dua elemen pokok, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, 

yaitu seleksi dan klasifikasi, yang mana seleksi merupakan proses dimana 

perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk 

menentukan tingkat risiko yang disajikan pemohon. Sedangkan klasifikasi, adalah 

Premi PT. Syariah Maju 

Rp. 3.000.000,- 

Tabarru‟ 

(Kontribusi Peserta 60%) 

Rp. 1.800.000,- 

Wakalah 

(Ujrah Pengelola 40%) 

Rp. 1.200.000,- 

Pool of 
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proses menetapkan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki 

kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan. 

Dari teori yang disampaikan oleh Sula tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa underwriting digunakan untuk menentukan penawaran risiko mana yang 

diterima, atas rate, syarat, dan kondisi tertentu.  

Soemitra dalam bab 2 halaman 46 juga mengatakan bahwa underwriting 

merupakan proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan 

dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi, atau dengan kata lain, 

merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk 

menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi 

yang akan dibayar. Ini berarti, jika perusahaannya adalah asuransi kerugian, 

underwriting adalah proses penaksiran masa manfaat benda yang di asuransikan 

dimana terdapat hubungan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya 

premi (dana tabarru‟) yang harus dibayar.  

Perlu diketahui bahwa underwriting sendiri mempunyai hubungan yang erat 

dengan laba perusahaan, karena underwriting digunakan untuk memaksimalkan 

laba, yaitu melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan 

mendatangkan laba. Sehingga untuk mendapatkan laba yang optimal, perusahaan 

harus menggunakan underwriting yang efisien.  

Jadi sebenarnya tujuan utama underwriting tersebut merupakan untuk 

melindungi perusahaan terhadap seleksi yang merugikan. Dalam arti yang lebih 

luas, underwriting menjamin ganti rugi yang dikeluarkan atas dasar terms and 



conditions dan pada rate kontribusi asuransi syariah dengan maksud merefleksi 

secara akurat tingkat risiko yang diberikan kepada perusahaan. 

Dari pengelolaan risiko (underwriting), persuhaan asuransi syariah akan 

memperoleh keuntungan yang disebut surplus underwriting. Surplus tersebut 

diperoleh dari pendapatan underwriting setelah dikurangi beban underwriting. 

Seperti yang dikatakan pihak Jasindo Takaful, bahwa: 

“Penetapan surplus underwriting berasal dari hasil pengurangan pendapatan 

premi dengan beban komisi ditambah dengan beban klaim.” 

 

Jadi perusahaan Jasindo Takaful hanya sebagai pihak yang menerima 

pengalihan risiko dari peserta asuransi. Sebagai kompensasi dari pengalihan risiko 

tersebut dinilai dalam bentuk finansial yang disebut dengan premi. Jadi pola 

hubungannya adalah ada pihak yang membayar sejumlah uang karena pihak 

tersebut telah mengalihkan risiko kerugiannya kepada pihak lain, pihak ini akan 

membayar kompensasi kepada pihak pembayar premi apabila mengalami 

kerugian. 

Menurut Bailey dalam Sula (2004, 183) mengatakan, sasaran dari perusahaan 

melakukan underwriting adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang adil bagi 

nasabah (equitable to the client), dapat dijual oleh agen (deliverable by the agent), 

dan menguntungkan perusahaan (profitable to the company). Dalam perusahaan 

asuransi syariah, peserta mengeluarkan dana untuk membeli polis yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, dana tersebut adalah premi, kemudian perusahaan 

mengelola risiko sehingga bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

asuransi syariah. 



Maka dari itu pihak perusahaan asuransi syariah merasa wajar jika mengakui 

premi sebagai milik perusahaan, karena perusahaan asuransi adalah pihak yang 

menerima pengalihan risiko kerugian. Risiko tersebut telah dinilai dalam sejumlah 

uang yaitu premi dan disetujui dalam kesepakatan, maka tidak ada alasan bagi 

peserta untuk menuntut kembali uang yang telah diserahkan kepada pihak 

asuransi.  

Dapat disimpulkan bahwa surplus underwriting muncul karena kemampuan 

perusahaan dalam memilih risiko yang aman bagi kondisi keuangan perusahaan 

dan merupakan imbalan atas kemampuan pemilihan risiko tersebut.  

Namun jika kita kaji ulang tentang klausula akad seperti yang tercantum pada 

poin sebelumnya di bab ini, tidak seharusnya perusahaan asuransi syariah 

menganggap seperti itu. Karena di dalam klausula akad tersebut sudah jelas 

disebutkan bahwa akad yang dugunakan adalah wakalah bil ujrah yang mana 

perusahan hanya sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana, dalam hal ini 

adalah premi (dana tabarru‟) yang dibayar peserta, dan perusahaan akan 

mendapat fee (ujrah) dari mengelola dana tersebut. Pengakuan seperti tersebut 

diatas merupakan bentuk dari asuransi konvensional yang tentunya jauh berbeda 

dengan asuransi syariah. 

Pada dasarnya asuransi syariah merupakan lembaga yang diturunkan dari 

asuransi konvensional dan diadaptasi dari hukum islam. Jadi dalam hal ini ada 

beberapa sifat asuransi konvensional yang masih melekat dalam asuransi syariah. 

Kemunculan asuransi syariah sendiri merupakan reaksi terhadap asuransi 

konvensional yang selama ini dianggap memiliki kelemahan bila dilihat dari sudut 



pandang hukum Islam. Jadi asuransi syariah merupakan lembaga baru yang 

berasal dari penghapusan sifat haram dalam asuransi konvensional yang kemudian 

digantikan dengan instrumen-instrumen yang diperbolehkan oleh syariah. Untuk 

itu perlu pengkajian yang lebih mendalam tentang asuransi syariah agar asuransi 

syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya bukan 

sebatas nama yang disandang.      

 

4.3 Dana Hibah dan Dana Mudharabah dalam Realitas  

Seperti yang telah disebutkan dalam bab 2 halaman 55, bahwa hibah 

merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan 

musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, bukan 

karena mengharapkan pahala dari Allah, dan pemberian itu dilangsungkan pada 

saat si pemberi masih hidup dengan menyertakan ijab dan qabul pada saat 

terjadinya hibah tersebut, serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.  

Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, hibah dapat didefinisikan kedalam 

dua makna, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, hibah diartikan 

sebagai memindahkan kepemilikan barang kepada orang lain ketika masih hidup, 

dan secara khusus adalah pemindahan kepemilikan suatu benda yang bukan suatu 

kewajiban pada orang lain ketika masih hidup dengan ijab dan qabul  tanpa 

mengharapkan imbalan atau kerena menghormati dan juga bukan karena 

menutupi kebutuhan. 

Dari sudut pandang asuransi syariah, hibah berhubungan dengan premi (dana 

tabarru‟) yang dibayarkan. Ketika seseorang mengasuransikan barangnya atau 



jiwanya ke asuransi syariah maka disitu terjadi suatu rangkaian kegiatan transaksi. 

Para peserta asuransi syariah akan membayar sejumlah uang yang disebut dengan 

premi yang nantinya akan dikumpulkan kedalam satu dana yang disebut dengan 

dana tabarru‟. Premi yang dibayarkan ini berbeda dengan premi yang ada pada 

asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, uang premi yang disetor bisa 

hangus jika peserta membatalkan polisnya. Tetapi jika pada asuransi syariah, tidak 

ada yang namanya dana hangus, sehingga jika terjadi pembatalan polis uang 

premi yang telah dibayar akan dikembalikan lagi ke peserta.  Namun jika kita 

sesuaikan dengan klausula akad Jasindo Takaful, apabila terjadi pembatalan polis 

iuran yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan mengingat pada saat ijab dan 

qabul iuran yang dibayar menggunakan niat hibah.  

Premi yang dibayar bisa juga disebut dengan dana tabarru‟. Menurut 

keterangan pihak dari Jasindo Takaful, dana tabarru‟ adalah kumpulan kontribusi 

yang telah disetorkan oleh peserta yang nantinya akan dihibahkan untuk tolong 

menolong setiap peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam polis. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung para peserta telah melakukan 

hibah kepada para peserta lain dalam rangka tolong menolong sesama peserta 

yang sedang mengalami musibah. 

Disamping dari definisi dana tabarru‟ yang telah menunjukkan bahwa 

peserta melakukan hibah, hal ini nampaknya dipertegas dengan adanya “Klausula 

Tidak Ada Pengembalian Kontribusi” asurasni Jasindo Takaful. Disebutkan 

bahwa: 

“Iuran atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi berbasis syariah 

adalah bersifat hibah sebagaimana yang tertuang dalam FATWA DSN-MUI 



No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad tabarru‟. Jika terjadi pembatalan 

polis, maka iuran/kontribusi yang telah dihibahkan oleh peserta untuk jangka 

waktu yang belum habis tidak dapat dikembalikan kepada peserta mengingat 

dana tabarru‟ tersebut telah menjadi dana ta‟awun (tolong menolong) milik 

bersama seluruh peserta asuransi berbasis syariah.” 

  

Dalam melakukan suatu hibah tentunya harus disertai dengan ijab dan qabul 

seperti yang tercantum dalam definisi hibah diatas. Ijab dan qabul merupakan 

kesepakatan bersama antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah dengan 

syarat dan rukun tertentu. Namun karena Jasindo Takaful merupakan wakil dari 

peserta lainnya, maka ijab dan qabul ini terjadi antara peserta asuransi dengan 

Jasindo Takaful. Ijab dan qabul hibah ini, tertuang dalam Klausula Wajib Takaful 

yakni Klausula Akad Jasindo Takaful seperti yang telah disebutkan diatas.  

Hibah dan mudharabah adalah dua hal yang sangat berbeda. Hibah dapat 

dilakukan dimana saja dengan siapa saja dan tanpa ada unsur-unsur kerjasama 

satu sama lainnya. Kita tidak mengenal orang tersebut tetapi kita dapat 

menghibahkan benda atau uang kita kepada mereka. Karena hibah didasari rasa 

ikhlas ingin memberi dan membantu sesama. Sedangkan terjadinya mudharabah 

karena adanya suatu kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Berdasarkan definisi mudharabah, seperti yang telah di uraikan pada bab 2 

halaman 60, Muhammad (2005) mengartikannya sebagai suatu akad yang memuat 

penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari 

seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk 

dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut 

mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil 



atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal - 

sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (bussiness risk) dan bukan karena 

kelalaian mudharib (character risk) - dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. 

Sedangkan mudharabah menurut Jasindo Takaful adalah akad kerjasama 

antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, pemegang polis-

peserta) menyediakan seluruh dana (dana tabarru‟), sedang pihak kedua („amil, 

mudharib, perusahaan asuransi) bertindak selaku pengelola, dan hasil usaha 

(investasi) dibagi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.  

Mengapa mudharabah didefinisikan dengan menggunkan kata “akad”? 

Karena setiap kerjasama yang mana hasil dari kegiatan tersebut diperlakukan 

dengan bagi hasil atau mudharabah, pasti menggunakan akad mudharabah. 

Kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah pada Jasindo Takaful, 

dutujukan untuk kegiatan investasi yang dilakukan pihak perusahaan, yaitu 

menggunakan sebagian dana tabarru‟ yang memang oleh shahibul al-mal telah 

disetujui untuk dilakukan investasi. Dan sesuai dengan aturan syariah, investasi 

yang dilakukan pun juga harus investasi yang syariah agar terhindar dari hal-hal 

yang dilarang dalam hukum syariah. 

Gambar 2.2 dalam bab 2 halaman 30, melukiskan serangkaian proses 

kegiatan dana tabarru‟ (premi peserta yang dibayar) sampai terjadinya surplus 

underwriting atas dana tabarru‟ yang nantinya akan dilakukan bagi hasil antara 

peserta dengan perusahaan. Dari mekanisme bagi hasil tersebut, dapat dipahami 

bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta akan tersimpan kedalam suatu dana 

yang disebut dana tabarru‟. Dana tabarru‟ ini tidak semuanya di investasikan, 



namun hanya sebagian dari total dana saja yang di investasikan, karena sebagian 

dana lainnya digunakan untuk membayar klaim (hibah), biaya-biaya wakalah dan 

cadangan-cadangan pada setiap akhir periode. Setelah dilakukan investasi 

tentunya akan menghasilkan suatu keuntungan - jika memang untung – yang 

disebut dengan hasil investasi. Hasil investasi ini kemudian dimasukkkan kembali 

kedalam akun dana tabarru‟. Setelah itu total dana tabarru‟ akan dikurangi 

dengan beban asuransi yang terdiri dari klaim, biaya operasional, dan cadangan-

cadangan pada setiap akhir periode. Dari hasil pengurangan tersebut akan 

menghasilkan suatu surplus yang disebut dengan surplus underwriting atas dana 

tabarru‟. Baru setelah itu dilakukan pembagian surplus (bagi hasil) sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

Menurut keterangan dari pihak Jasindo Takaful, mekanisme bagi hasil 

surplus underwriting yang mereka terapkan (gambar 4.4) hampir sama dengan 

gambar 2.2 dalam bab 2 halaman 30. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu pada 

gambar 2.2 surplus hanya dibagikan antara perusahaan dengan peserta, tetapi pada 

perusahaan Jasindo Takaful, pembagian atau alokasi surplus underwriting atas 

dana tabarru‟ telah tercantum dalam klausula akad Jasindo Takaful, yaitu: 

1. Dibagikan sebesar 40% kepada peserta yang memenuhi syarat: 

 Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang 

mengajukan klaim 

 Polis tidak dibatalkan pada masa (periode) pertanggungan 

 Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk 

periode yang baru saja berakhir. 



2. Dibagikan kepada pengelola sebesar 50%. 

3. Disimpan sebagai dana cadangan pada akun tabarru‟ sebesar 10%. 

Meskipun terdapat perbedaan, namun kedua mekanisme bagi hasil tersebut 

sesuai dengan PSAK 108, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia salinan No. 18/PMK.010/2010 

yang mana dalam ketiganya disebutkan bahwa:  

“Penetapan besaran pembagian surplus underwriting dana tabarru‟ sebagai 

berikut: 

 seluruh surplus sebagai cadangan dana tabarru‟; 

 sebagian sebagai cadangan dana tabarru‟ dan sebagian lainnya 

didistribusikan kepada peserta; atau 

 sebagian sebagai cadangan dana tabarru‟, sebagian didistribusikan 

kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas 

pengelola.” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hibah dalam realitas pada asuransi syariah 

terjadi karena peserta membayar premi dengan meniatkan hibah untuk dana 

tabarru‟ dalam upaya ta‟awun terhadap sesama saudara yang sedang mengalami 

musibah. Sedangkan mudharabah dalam realitas pada asuransi syariah terjadi 

karena adanya kerjasama antara perusahaan dengan peserta, yaitu posisi 

perusahaan yang sebagai wakil peserta melakuan investasi dengan dana tabarru‟ 

yang berupa setoran premi dari peserta. Dari hasil investasi akan mendapatkan 

keuntungan yang kemudian dilakukan bagi hasil setelah melalui beberapa proses 

seperti pada gambar diatas. Dan yang perlu diingat bahwa dana tabarru‟ yang 

digunakan untuk investasi pada mudharabah sama dengan dana tabarru‟ pada 

hibah, yaitu iuran premi dari peserta dengan niat hibah yang kemudian oleh 

perusahaan disatukan kedalam satu dana yaitu dana tabarru‟.  

 



4.4 Pengakuan Dana Surplus Underwriting pada Asuransi Jasindo Takaful 

Dalam PSAK 108 pengakuan dan perlakuan mempunyai keterkaitan satu 

sama lainnya. Perlakuan terjadi setelah adanya pengakuan. Menurut 

http://artikata.com (tanggal akses 18 Desember 2010), pengakuan adalah proses, 

cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan perlakuan adalah perbuatan 

yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Begitu juga dengan surplus 

underwriting, terjadi pengakuan dan juga perlakuan.  

Salah satu pendapatan yang diperoleh Jasindo Takaful adalah surplus 

underwriting. Namun tidak hanya itu saja, pendapatan yang diperoleh lainnya 

adalah hasil investasi dan komisi reasuransi. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan oleh Sula. Namun pada kasus ini, penulis hanya akan membahas 

tentang surplus underwriting dan hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah 

yang diangkat.  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006, akad yang berlaku 

pada Jasindo Takaful adalah wakalah bil ujrah dengan modifikasi mudharabah 

dan wa‟ad terhadap surplus underwriting. Sesuai akad tersebut maka peserta 

setuju untuk menghibahkan sejumlah 60% dari kontribusi yang dibayarkannya 

sebagai dana tabarru‟ untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah dan 

Jasindo Takaful (pengelola) akan mendapatkan fee (ujrah) sebesar 40% dari 

kontribusi/premi yang dibayar oleh peserta untuk kegiatan pengelolaan dana, 

pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran 

(www.jasindotakaful.co.id, tanggal akses 24 Oktober 2010). 

http://artikata.com/
http://www.jasindotakaful.co.id/


Hal tersebut dipertegas dengan adanya penyataan dari pihak Jasindo Takaful 

Kantor Cabang Malang, yang menyatakan bahwa: 

“Perusahaan Jasindo Takaful menggunakan akad wakalah bil ujrah, dimana 

pengelola yaitu perusahaan asuransi memperoleh fee sebesar 40% dari 

pengelolaan dana tabbaru` sedangakan peserta akan memperoleh 60%” 

 

Akad wakalah bil ujrah yang dilakukan oleh asuransi Jasindo Takaful adalah 

salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan 

asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah (fee). Prinsip 

yang dianut adalah prinsip risk sharing. Risiko bukan dipindahkan dari peserta 

kepada perusahaan asuransi (risk transfer), tetapi dibagi atau dipikul bersama 

diantara para peserta. Dalam konteks asuransi syariah perusahaan asuransi bukan 

lagi sebagai penanggung suatu risiko dan nasabah sebagai tertanggung. 

Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola dan nasabah sebagai peserta. 

Masing-masing peserta pada hakekatnya mengikatkan dirinya atau bergabung 

pada peserta lain yang memiliki risiko sejenis, dimana para peserta tersebut 

bersepakat untuk memberikan donasi yang sebanding dengan risiko yang 

dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan untuk membayar kerugian yang 

diderita oleh anggota yang bergabung dalam kelompok yang mengalami musibah. 

Karena tidak adanya kompetensi atau keahlian para peserta dalam mengelola 

sendiri kegiatan pengelolaan risiko, baik seleksi risiko, pengumpulan donasi dan 

investasi agar dana donasi bisa berkembang, melakukan adjustment kerugian dan 

pembayaran klaim dan sebagainya, maka diperlukan tenaga ahli yang kompeten di 

bidang pengelolaan risiko, sehingga dapat tercapai tujuan dengan baik. Di sinilah 

peran perusahaan asuransi sebagai pengelola risiko dibutuhkan. Atas perannya 



tersebut pengelola sudah selayaknya memperoleh upah. Bagaimana upah itu 

diberikan dan berapa besarnya, tergantung pada akad yang digunakan antara para 

peserta dan pengelola. 

Untuk masalah pengakuan dana surplus underwriting, asuransi Jasindo 

Takaful mengakui surplus underwriting sebagai dana hibah dan sebagai dana 

mudharabah, terbukti dengan dialokasikannya sebagian surplus underwriting ke 

dalam dana tabarru‟ dan dilakukannya bagi hasil terhadap surplus underwriting 

tersebut. Dasar pengalokasian yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No. 

53/DSN-MUI/III/2006 dan Akad JasindoTakaful. Sedangkan dasar yang 

menyebabkan Jasindo Takaful melakukan pengakuan seperti itu adalah Fatwa 

DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Karena dengan Fatwa tersebut menjadikan Jasindo Takaful menerapkan akad 

wakalah bil ujrah yang mana terdapat modifikasi antara mudharabah dan wa‟ad, 

sehingga terjadi pembagian hasil surplus underwriting antara perusahaan dengan 

peserta. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, poin dana mudharabah dalam 

realitas, bahwa asuransi Jasindo Takaful membagi surplus underwriting ke dalam 

tiga bagian. Bagian pertama sebesar 40% untuk peserta asuransi yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu, bagian kedua sebesar 50% untuk perusahaan sebagai 

pengelola dana, dan 10% untuk dicadangkan kedalam cadangan dana tabarru‟ 

yang fungsinya untuk menutupi defisit surplus underwriting bila terjadi. Hal ini 

merupakan perlakuan surplus underwriting setelah terjadi pengakuan yaitu 

sebagai dana hibah dan dana mudharabah. 



Menurut pernyataan pihak Jasindo Takaful Kantor Cabang Malang, alasan 

perusahaan mengakui surplus underwriting sebagai dana hibah adalah karena 

dalam klausula akad telah tercantum bahwa 10% dari surplus underwriting akan 

dialokasikan ke cadangan dana tabarru‟ perusahaan. Sedangkan alasan 

perusahaan mengakui dana surplus underwriting atas dana tabarru‟ sebagai dana 

mudharabah adalah perusahaan menganggap 50% dari surplus underwriting yang 

dibagi hasilkan merupakan ujrah (fee) yang menjadi hak perusahaan sebagai 

wakil dari peserta dalam mengelola dana tabarru‟ peserta. Disamping itu, 

pembagian hasil atas surplus underwriting ini merupakan wa‟ad atau janji peserta 

terhadap perusahaan untuk membagi surplus apabila ada. Atas dasar itulah 

perusahaan mengakui surplus underwriting sebagai dana mudharabah. Dan ketika 

dalam proses pembagian hasil untuk peserta yaitu sebesar 40% dari surplus 

underwriting, apabila dana yang dibagikan ke masing-masing peserta kurang dari 

sama dengan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), maka dana tersebut akan 

langsung disalurkan ke badan amil zakat yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan 

bersama.  

Surplus underwriting merupakan salah satu instrumen penting dalam 

meningkatkan laba perusahaan. Sehingga mayoritas dari perusaahn asuransi 

syariah akan menerapkan alternatif yang ketiga dalam pengalokasian surplus 

underwrtiting, yaitu sebagian untuk cadangan dana tabarru‟, sebagian untuk 

peserta dan sebagian untuk perusahaan. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan alternatif yang ketiga ini dibanding dengan dua alternatif lainnya 

adalah dalam upaya meningkatkan laba perusahaan, yaitu dari sektor pendapatan 



surplus underwriting. Karena seperti yang kita ketahi bersama bahwa laba 

perusaahan asuransi syariah diperoleh dari surplus underwriting, hasil investasi 

dan komisi reasuransi. Sehingga apabila menerapkan dua alternatif yang lainnya, 

yaitu alternatif pertama, seluruhnya untuk cadangan dana tabarru‟ dan alternatif 

kedua, sebagian untuk cadangan dana tabarru‟ dan sebagian untuk peserta, maka 

perusahaan tidak akan mendapatkan sedikitpun dari hasil pendapatan surplus 

underwriting. Sehingga sangat wajar jika mayoritas perusahaan asuransi syariah 

menggunakan alternatif yang ketiga dalam mengalokasikan surplus underwriting.  

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi 

Jasindo Takaful terjadi dua pengakuan dana surplus underwriting, yaitu sebagai 

dana hibah dan dana mudharabah yang mana pengalokasian untuk dana surplus 

underwriting sesuai dengan klausula akad Jasindo Takaful, PSAK 108, Fatwa 

DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia salinan No. 18/PMK.010/2010. 

 

4.5 Kesesuaian Pengakuan Dana Surplus Underwriting dengan Konsep Fiqih 

Muamalah Islam  

Seperti yang telah disebutkan pada sub bab di atas bahwa surplus 

underwriting terjadi karena adanya sisa dana tabarru‟ setelah digunakan untuk 

membayar klaim (hibah), biaya-biaya wakalah dan cadangan-cadangan pada 

setiap akhir periode, dan perusahaan mengakui surplus underwriting ini sebagai 

dana mudharabah, yaitu dengan melakukan bagi hasil atas surplus tersebut. Maka 

pada sub bab ini penulis akan melihat kesesuaian pengakuan dana surplus 



underwriting tersebut dari sudut pandang konsep hibah dan konsep mudharabah. 

Tolok ukur yang menjadi parameter adalah seperti yang telah disebutkan dalam 

teori, yaitu dengan melihat dari konsep hibah dan konsep mudharabah menurut 

pandangan fiqih muamalah Islam. 

Konsep hibah dan konsep mudharabah menurut pandangan fiqih muamalah 

Islam dapat digunakan perusahaan asuransi syariah dalam mengintropeksi diri 

apakah pengakuan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kacamata fiqih 

muamalah Islam. Berikut ini terdapat matriks yang dapat mempermudah 

membaca apakah pengakuan dana surplus underwriting sudah sesuai dengan 

pandangan fiqih muamalah Islam.  

Tabel 4.1 

Pengakuan Dana Surplus Underwriting Dibandingkan dengan Konsep Fiqih 

Muamalah Islam 

Konsep dalam Fiqih Muamlah Islam 

Pengakuan Dana Surplus 

Underwriting 

Sebagai 

Dana Hibah 

Sebagai Dana 

Mudharabah 

Konsep Dana Hibah       

1. Definisi   v   

2. Rukun dan Syarat Sahnya Hibah   v   

Konsep Dana Mudharabah       

1. Definisi     x 

2. Rukun dan Syarat Sahnya   

Mudharabah     
x 

Penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah Bil 

Mudharabah Bil Wa'ad  
v x 

 



Matriks tersebut merupakan hasil perbandingan pengakuan dana surplus 

underwriting dengan konsep dalam fiqih muamalah Islam. Untuk penjelasan lebih 

lanjut dari matriks tersebut adalah sebagai berikut.  

4.5.1 Kesesuaian Pengakuan Dana Surplus Underwriting Atas Dana Hibah 

dalam Konsep Hibah dari Kacamata Fiqih Muamalah Islam 

 Surplus underwriting merupakan salah satu elemen pendapatan dari 

perusahaan selain hasil investasi dan komisi reasuransi. Surplus underwriting ini 

terjadi karena adanya kelebihan dari dana tabarru‟ setelah dikurangi dengan 

beban-beban asuransi. Bahkan banyak literatur yang menyebutkan surplus 

underwriting ini langsung dengan kalimat surplus underwriting atas dana 

tabarru‟. 

Kita ketahui bahwa dana tabarru‟ merupakan dana iuran atau kontribusi dari 

peserta yang mana mereka membayarnya dengan niat hibah untuk kegiatan 

ta‟awun sesama peserta lain yang mengalami musibah. Niat hibah ini juga 

tercantum dalam akad dan merupakan ijab dan qabul peserta dengan perusahaan 

sebagai wakil peserta lain. Inilah yang dimaksud dengan dana hibah dalam 

asuransi syariah. Dan dari dana tabarru‟ tersebutlah surplus underwriting bisa 

diperoleh. 

Dari sudut pandang konsep dana hibah dalam fiqih muamalah Islam, 

dana/uang maupun benda - yang mana telah memenuhi rukun dan syarat syahnya 

hibah - bila dihibahkan kepada orang lain – yang mana orang tersebut juga telah 

memenuhi rukun dan syart sahnya hibah – maka dana/uang maupun benda 

tersebut tidak boleh diminta kembali. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya 



pada sub bab diatas, Karim (1993, 75) mendefinisikan hibah sebagai pemberian 

yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah 

tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dalam hadits lain juga disebutkan, 

seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas, yang berbunyi: 

“Rasulullah SAW bersabda: Orang yang meminta kembali sesuatu yang 

sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang menelan kembali 

sesuatu yang dia muntahkan.” (HR. Bukhari, Muslim, Daud, Nasaiy, Ibnu 

Majah, dan Ahmad) 

 

Sesuai konsep dasar surplus underwriting sebelumnya bahwa surplus 

underwriting terjadi karena adanya kelebihan dana dari dana tabarru‟. Dana 

tabarru‟ dibayar oleh peserta dengan niat hibah untuk menolong peserta lain yang 

tertimpa musibah dengan tujuan ta‟awun. Seperti yang telah disampaikan Ismanto 

(2009: 62) seperti dalam bab 2 halaman 76 mengatakan bahwa:  

“Akad yang diberlakukan dalam dana tabarru‟ adalah transaksi atau 

perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan 

untuk tujuan komersial. Dengan demikian idealnya semua dana tabarru‟ 

maupun hasil investasinya (apabila dana tabarru‟ tersebut ikut 

diinvestasikan) tidak dibagihasilkan kepada peserta maupun pengelola, 

namun menjadi dana abadi dalam rekening dana tabarru‟”.  

 

Dan ketika terjadinya surplus underwriting, dana surplus underwriting ini 

juga tidak boleh dibagihasilkan. Karena pada dasarnya surplus underwriting 

adalah murni hak milik peserta. Namun karena peserta telah membayarnya 

dengan hibah yang haram apabila diminta kembali, idealnya surplus ini 

dialokasikan seluruhnya ke cadangan dana tabarru‟. Sehingga apabila terjadi 

surplus underwriting dalam perusahaan asuransi syariah, alternatif yang terbaik 

untuk pengalokasian surplus underwriting adalah seluruh dana surplus 



underwriting dialokasikan sebagai cadangan dana tabarru‟. Karena hal ini sesuai 

dengan konsep dana hibah dari kacamata fiqih muamalah Islam baik segi definisi 

maupun rukun dan syarat sahnya hibah.  

4.5.2 Kesesuaian Pengakuan Dana Surplus Underwriting Atas Dana 

Mudharabah dalam Konsep Mudharabah dari Kacamata Fiqih 

Muamalah Islam 

Kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah yaitu dengan cara dana 

diberikan shahibul mal kepada mudharib untuk dikelola atau diinvestasikan, 

sehingga apabila memperoleh keuntungan atas dana tersebut akan dilakukan bagi 

hasil antara shahibul mal dengan mudharib. Dana ini adalah modal yang dipakai 

untuk melakukan suatu kegiatan usaha.  

Sedangkan dalam asuransi syariah terutama pada asuransi kerugian syariah, 

dana yang dijadikan modal untuk investasi juga berasal dari dana tabarru‟. 

Kemudian ketika terjadi keuntungan berupa hasil investasi akan dikembalikan lagi 

kedalam dana tabarru‟. Baru setelah itu dikurangi dengan biaya asuransi sehingga 

dapat menghasilkan surplus underwriting. Setelah itu dilakukan bagi hasil 

terhadap surplus underwriting ini, yaitu antara peserta dengan perusahaan atau 

sesuai dengan akad yang disetujui. Inilah yang dimaksud dengan dana 

mudharabah dalam asuransi syariah yang sekaligus dimaksud dengan pengakuan 

dana surplus underwriting atas dana mudharabah. 

Dari kacamata konsep dana mudharabah dalam fiqih muamalah, 

mudharabah yang dimaksud adalah kontrak kerjasama antara shahibul mal 

dengan mudharib yang mana dalam kontrak tersebut menggunakan akad 



mudharabah. Sesuai dengan definisi dan ketentuan akad mudharabah yang 

tercantum dalam bab 2 halaman 21 bahwa akad mudharabah adalah akad kerja 

sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 100% 

modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Dana disini murni 

100% untuk modal usaha atau investasi. Namun mudharabah yang terjadi pada 

asuransi syariah berbeda dengan konsep dasar mudharabah dalam fiqih muamalah 

Islam.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang dana mudharabah dalam 

asuransi syariah, dasar akad yang digunakan bukan lagi akad mudharabah tetapi 

akad wakalah bil ujrah. Meskipun bukan akad mudharabah yang digunakan, 

namun akad wakalah bil ujrah ini terlah mengalami modifikasi, yaitu antara 

mudharabah dan wa‟ad (www.jasindotakaful.co.id, tanggal akses 24 Oktober 

2010). Sehingga wajar jika perusahaan menggunakan dana  tabarru‟ untuk 

melakukan kegiatan lain yaitu investasi, dan melakukan bagi hasil apabila terjadi 

surplus underwriting atas dana tabarru‟ yaitu sesuai dengan konsep mudharabah.  

Pada dasaranya dana tabarru‟ dalam asuransi syariah boleh digunakan 

sebagai modal untuk berinvestasi, tetapi ketika terjadi keuntungan, perusahaan 

tidak mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan tersebut, karena keuntungan 

itu murni milik peserta asuransi mengingat dana yang digunakan untuk investasi 

adalah dana tabarru‟. Namun pada kenyataannya, ketika terjadi surplus 

underwriting ataupun terjadi keuntungan dari investasi atas dana tabarru‟ 

tersebut, perusahaan mengakuinya sebagai dana mudharabah yang perlakuannya 

harus dibagi hasilkan seperti yang telah di bahas pada sub bab sebelumnya. 

http://www.jasindotakaful.co.id/


Pada konsep dana mudharabah dalam fiqih muamalah Islam seperti yang 

telah dibahas dalam bab 2 halaman 67, disebutkan bahwa : 

“Adapun dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut: 

(1) Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum 

menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti, tidak seorangpun 

berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada 

pemilik modal. Apabila ada kerugian dan keuntungan, maka kerugian 

ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungan dalam satu 

kali, atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan 

yang lainnya. Atau yang satu dalam satu perjalanan niaga, dan yang lainnya 

dari perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah, kelebihan dari modal. 

Dan yang tidak ada kelebihannya, maka bukan keuntungan. (2) Dan 

keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan, kecuali apabila 

kedua belah pihak saling ridha dan sepakat”. 

 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas jika dikaitkan dengan gambar 

4.4 maka penggunakan akad mudharabah dalam asuransi syariah tidak sesuai 

dengan konsep mudharabah dalam fiqih muamalah Islam. Karena yang terjadi 

dalam gambar 4.4 adalah keuntungan dari hasil investasi dibagihasilkan tidak 

disertai dengan pengembalian modal secara utuh 100% oleh mudharib kepada 

shahibul mal dalam hal ini adalah peserta asuransi syariah. Bagi hasil hanya 

dilakukan terhadap keuntungan hasil investasi dari dana tabarru‟ saja. Padalah 

jika dilihat dari dana yang digunakan adalah dana tabarru‟, hasil investasi ini juga 

tidak sah apabila dilakukan bagi hasil. 

Selain tidak sahnya perlakuan bagi hasil antara peserta dengan perusahaan 

atas investasi dana tabarru‟, pembagian hasil terhadap surplus underwriting juga 

tidak sesuai dengan konsep fiqih muamalah Islam. Anggraini (2005) dalam bab 2 

halaman 76, menyebutkan dalam penelitiannya bahwa: 

“Pada dasarnya surplus underwriting adalah milik peserta seutuhnya yang 

tidak boleh terambil oleh kepentingan perusahaan dalam bentuk apapun. 

Namun apabila surplus underwriting dibagi berdasarkan teknik mudharabah 



maka yang terjadi adalah adanya pembagian modal, yaitu premi yang 

disetorkan peserta yang dalam mudharabah dijadikan modal berinvestasi. 

Sehingga mudharabah yang pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen 

yang menjamin terlaksananya nilai-nilai Islam dalam asuransi syariah, tidak 

terpenuhi rukunnya”. 

 

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan dana 

surplus underwriting apabila ditinjau dari sudut pandang fiqih muamalah Islam, 

yaitu dari konsep dana mudharabah, surplus underwriting atas dana tabarru‟ ini 

tidak sesuai jika diakui sebagai dana mudharabah yang perlakuannya yaitu 

surplus underwriting ini dilakuan pengalokasian bagi hasil antara peserta dengan 

perusahaan. Ketidak sesuainnya ini disebabkan tidak terpenuhinya prinsip, rukun 

dan syarat syahnya mudharabah. 

4.5.3 Kesesuaian Pengakuan Dana Surplus Underwriting Atas Dana Hibah 

dan Dana Mudharabah dalam Konsep Penggunaan Akad yang Tepat 

dalam Fiqih Muamalah Islam 

Dalam asuransi syariah terdapat beberapa akad yang digunakan. Sesuai 

dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, akad yang ada dalam 

asuransi syariah adalah akad tabarru‟ dan akad tijarah. Akad ini kemudian 

berkembang menjadi akad mudharabah, akad wakalah bil ujrah dan akad 

tabarru‟.   

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa akad yang digunakan dalam 

Jasindo Takaful adalah akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah sendiri 

seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 halaman 22, merupakan pemberian kuasa 

dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau 

melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah (fee) (Fatwa DSN-MUI 



No. 52/DSN-MUI/III/2006). Dari definisi ini tidak ada larangan perusahaan 

menggunakan dana tabarru‟ untuk kegiatan lain, namun dari definisi ini pula jelas 

terlihat bahwa perusahaan hanya memperoleh fee (ujrah) sebagai imbalan 

perusahaan telah menjadi wakil peserta dalam mengelola dana. Jadi meskipun 

terjadi keuntungan terhadap hasil investasi maupun surplus underwriting, 

perusahaan tidak ada hak untuk memperoleh keuntungan tersebut. Karena hak 

dari perusahaan hanya mendapatkan ujrah (fee). 

Terjadinya modifikasi akad dalam asuransi Jasindo Takaful yaitu akad 

wakalah bil ujrah bil mudharabah bil wa‟ad seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 4.4 menunjukaan adanya penggunaan akad yang berorientasi pada tujuan 

komersial yaitu terbukti dengan modifikasi akad mudharabah dalam akad 

wakalah bil ujrah yang mana akad mudharabah merupakan salah satu akad 

tijarah untuk tujuan komersial. Sedangkan penggunaan wa‟ad ditujukan supaya 

perusaahan dapat memperoleh surplus underwriting. Karena wa‟ad adalah janji 

peserta kepada perusahaan. karena peserta telah berjanji kepada perusahaan dan 

wa‟ad ini tertuang dalam akad, maka surplus underwriting pun di lakukan bagi 

hasil. 

Jika dilihat dari dana yang digunakan dalam asuransi syariah adalah dana 

tabarru‟ yang dibayar dengan niat hibah. Dalam asuransi kerugian syariah tidak 

ada namanya rekening tabungan seperti dalam asuransi jiwa syariah. Sehingga 

seluruh dananya merupakan murni 100% dana tabarru‟. Kemudian dari dana ini 

seperti dalam gambar 4.4 perusahaan melakukan investasi atas sebagian dana 

tabarru‟ karena sebagian dana lainnya digunakan untuk membayar klaim, dan 



biaya-biaya lainnya. Dan ketika mendapat keuntungan dilakukan bagi hasil atas 

keuntungan tersebut. Disinilah akad mudharabah terjadi. Kemudian wa‟ad terjadi 

ketika surplus underwriting dilakukan bagi hasil sesuai dengan dasar 

pengalokasian surplus underwriting yang telah ditetapkan bersama.  

Gambar 4.4 menunjukkan adanya penggunaan multiple akad. Seperti dalam 

teori bab 2 halaman 71, multiple akad atau juga disebut dengan akad murakab 

adalah akad gabungan yang terdiri dari dua akad atau lebih (Karim: 2007: 91), 

seperti contoh penggunaan akad wakalah bil ujrah bil mudharabah bil wa‟ad 

dalam asuransi Jasindo Takaful.  

Dalam perbankan syariah penggunaan multiple akad tersebut disebabkan 

karena adanya grace period yang berupa installment bulanan yang 

memungkinkan adanya penerimaan oleh bank setiap bulannya sehingga 

memungkinkan bank melakukan bagi hasil kepada deposan. Sedangkan dalam 

asuransi syariah, penggunaan multiple akad dimaksudkan untuk terjadinya 

pembagian hasil atas investasi yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana 

tabarru‟ dan wa‟ad dalam pembagian surplus underwriting. 

 Seperti yang telah dibahas dalam teori bab 2 halaman 71, disebutkan bahwa: 

“Di dalam menerapkan sebuah transaksi, tentunya tidak boleh bertentangan 

dengan syariat Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni 

mengandung tadlis, ikhtikar, ba‟i najasy, gharar, dan riba, maupun karena 

tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi 

ta‟alluq, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan 

(Karim, 2007: 94). Penerapan sebuah akad pada suatu transaksi juga harus 

memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yakni apakah akad 

tersebut termasuk ke dalam kategori akad tabarru‟ atau akad tijarah. Jika 

termasuk akad tabarru‟, perusahaan tidak bisa meminta kompensasi dari 

peserta terhadap pelaksanaan suatu transaksi. Sebaliknya, jika termasuk akad 

tijarah, perusahaan berhak memperoleh kompensasi dari peserta terhadap 

pelaksanaan transaksi. Dengan kata lain, dari hasil identifikasi ini, kita akan 



memperoleh kepastian mana akad yang bisa diharapkan kompensasinya dan 

mana akad yang tidak bisa diharapkan. Ketika akad yang digunakan adalah 

akad tabarru‟ dan akad ini telah disepakati, maka akad tabarru‟ tersebut 

tidak boleh di ubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad 

tijarah tersebut. Misalkan perusahaan asuransi syariah menerima dana premi 

yang dibayar peserta dengan niat hibah (akad wakalah, dengan demikian 

perusahaan melakukan akad tabarru‟), maka perusahaan tersebut dalam 

perjalanan kontraknya tidak boleh mengubah akad tabarru‟ menjadi akad 

tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wakalah tersebut. 

Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah 

menjadi akad tabarru‟ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela 

melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 

menunaikan kewajibannya. 

 

Pada dasarnya akad wakalah bil ujrah merupakan akad yang tergolong dari 

akad tabarru‟. Dalam prakteknya dilapangan, akad ini berubah menjadi akad yang 

bisa digunkaan untuk tujuan komersial dengan melakukan modifikasi 

terhadapnya. Padahal akad tabarru‟ tidak bisa dirubah menjadi akad tijarah. 

Sehingga seperti dalam kasus ini yaitu apabila dana surplus underwriting di 

lakukan mudharabah, dari segi penggunaan akadnya tidak sesuai dengan konsep 

fiqih muamalah Islam. Namun jika surplus ini dihibahkan ke cadangan dana 

tabarru‟, penggunaan akad sesuai dengan konsep fiqih muamalah Islam.  

Sesuai dengan teori yang ada di bab 2 halaman 77 bahwa penggunaan akad 

mudharabah untuk surplus underwriting pun tidak sesuai dengan kaidah 

mudharabah itu sendiri. Dalam bisnis asuransi syariah, akad mudharabah 

sebenarnya hanya sesuai dengan kaidah syariah jika diaplikasikan pada produk 

asuransi jiwa yang bersifat saving (ada unsur tabungan) karena prinsip ini sejalan 

dengan akad yang dipakai dalam dunia perbankan syariah dimana akad 

mudharabah berarti “hasil investasi dari deposan akan dibagi hasilkan dengan 

bank sebagai pengelola (mudharib) melalui nisbah tertentu”. Modal pokok 



nasabah 100% akan dikembalikan kepada deposan sehingga pada akhir 

pembukuan akan diperoleh modal pokok ditambah dana bagi hasil investasi. Dan 

sebaliknya, jika terjadi kerugian maka dana nasabah juga akan ditanggung 

sepenuhnya oleh deposan bersangkutan (www.pojokasuransi.com, tanggal akses 

28 Januari 2010).  

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika akad mudharabah ini 

diterapkan dalam dunia asuransi syariah terutama pada produk asuransi yang 

bersifat non saving (asuransi kerugian) atau 100% tabarru‟ dimana dalam 

kenyataan yang terjadi bukanlah hasil investasi yang dibagihasilkan namun 

surplus operasional atau surplus underwriting yang dibagihasilkan. Dana pokok 

peserta tidak 100% kembali namun hanya sebagian kecil saja. Dengan demikian 

implementasi akad mudaharabah atau bagi hasil disini tidak relevan lagi dengan 

definisi mudharabah yang sesungguhnya. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian Anggraini (2005) seperti yang telah disebutkan diatas.  

Oleh sebab itu, tidak seharusnya dana tabarru‟ yang mengalami surplus ini 

diakui sebagai dana mudharabah, seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi 

Jasindo Takaful. Tetapi alangkah baiknya bila diakui sebagai dana hibah, yang 

perlakuannya seperti alternatif pertama dalam PSAK 108, yaitu seluruh surplus 

sebagai cadangan dana tabarru‟. Mengingat surplus underwriting adalah milik 

peserta seutuhnya yang tidak boleh terambil oleh kepentingan perusahaan dalam 

bentuk apapun, dan surplus underwriting juga berasal dari dana tabarru‟ yang 

merupakan hibah dari peserta asuransi. 

 

 

http://www.pojokasuransi.com/


BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari bab sebelumnya yang telah dilakukan pembahasan oleh penulis, maka 

dapat di ambil kesimpulan, yaitu: 

1. Dana hibah dalam realitas pada asuransi syariah terjadi ketika peserta 

membayar premi dengan meniatkan hibah untuk dana tabarru‟ dalam 

upaya ta‟awun terhadap sesama saudara yang sedang mengalami musibah. 

Sedangkan dana mudharabah dalam realitas pada asuransi syariah terjadi 

ketika adanya kerjasama antara perusahaan dengan peserta, yaitu posisi 

perusahaan yang sebagai wakil peserta melakukan investasi dengan dana 

tabarru‟ yang berupa setoran premi dari peserta. Dari hasil investasi akan 

mendapatkan keuntungan yang kemudian dilakukan bagi hasil setelah 

melalui beberapa tahapan proses perhitungan surplus underwriting. Dana 

tabarru‟ yang digunakan untuk investasi pada mudharabah sama dengan 

dana tabarru‟ pada hibah, yaitu iuran premi dari peserta dengan niat hibah 

yang kemudian oleh perusahaan disatukan kedalam satu dana yaitu dana 

tabarru‟.  

2. Pengakuan surplus underwriting atas dana hibah yaitu ketika seluruh 

surplus underwriting di akui sebagai dana hibah untuk dana tabarru‟ yang 

perlakuannya yaitu surplus underwriting seluruhnya dialokasikan kedalam 

akun dana tabarru‟. Sedangkan pengakuan dana surplus underwriting atas 



dana mudharabah yaitu ketika surplus underwriting dilakukan bagi hasil 

yaitu antara perusahaan dan peserta. Sedangkan yang terjadi pada asuransi 

syariah pada umumnya termasuk Jasindo Takaful yaitu terdapat dua 

pengakuan dana surplus underwriting, yaitu surplus underwriting sebagai 

dana hibah dan sebagai dana mudharabah. Seperti yang tercantum dalam 

PSAK 108 bahwa perusahaan asuransi syariah dapat memperlakukan 

surplus underwriting ke dalam tiga bentuk. Pertama, seluruhnya 

dialokasikan ke cadangan dana tabarru‟, kedua, dilakukan pembagian 

surplus underwriting antara perusahaan dengan peserta, dan yang ketiga, 

untuk peserta, perusahaan, dan cadangan dana tabarru‟.    

3. Kesimpulan yang diperoleh dari pengakuan dana surplus underwriting atas 

dana hibah dan dana mudharabah pada asuransi syariah, khususnya 

Jasindo Takaful dengan kesesuaian terhadap konsep dana hibah dan dana 

mudharabah dari sudut pandang fiqih muamalah Islam, adalah bahwa 

surplus underwriting yang diakui sebagai dana hibah  sesuai dengan 

konsep dana hibah dari sudut pandang fiqih muamalah Islam. Alasan yang 

mendasari kesimpulan tersebut adalah asal muasal dana yang 

menghasilkan surplus underwriting, yaitu diperoleh dari sisa dana 

tabarru‟. Dana tabarru‟ merupakan dana yang dibayar peserta dengan niat 

hibah. Sesuai dengan konsep dana hibah bahwa segala sesuatu yang 

memenuhi syarat hibah apabila telah dihibahkan tidak boleh ditarik atau di 

minta lagi. Sehingga apabila surplus diakui sebagai dana hibah yang 

seluruhnya dialokasikan kedalam dana tabarru‟ maka itu sesuai dengan 



konsep dana hibah dalam fiqih muamalah Islam. Sedangkan surplus 

underwriting yang diakui sebagai dana mudharabah, menurut sudut 

pandang fiqih muamalah Islam tidak sesuai dengan konsep dasar 

mudharabah itu sendiri. Alasannya bahwa implementasi akad 

mudaharabah atau bagi hasil dalam asuransi kerugian syariah seperti 

Jasindo Takaful yang mana 100% dananya merupakan dana tabarru‟ tidak 

relevan dengan definisi mudharabah yang sesungguhnya. Menurut konsep 

dana mudharabah yang sesungguhnya bahwa yang dilakukan bagi hasil 

dalam asuransi syariah adalah hasil investasi. Tetapi faktanya yang 

dibagihasilkan adalah surplus underwriting, sedangkan surplus 

underwriting sendiri terjadi karena adanya sisa kelebihan dana dari dana 

tabarru‟. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak yang tidak dapat 

diteliti karena keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan tersebut, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada pengakuan dana surplus 

underwriting, sedangkan perhitungan surplus underwriting tidak diteliti. 

2. Perusahaan yang menjadi tempat penelitian hanya Jasindo Takaful yang 

berlokasi di jalan Letjend. Sutoyo 89, Malang. 

3. Kesimpulan yang dilakukan peneliti terhadap pengakuan dana surplus 

underwriting merupakan kesimpulan yang didasarkan pada penilaian 

secara umum di masyarakat, sehingga dalam menarik suatu kesimpulan 



masih terdapat unsur subyektifitas di dalamnya, karena dasar yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap pengakuan dana surplus 

underwriting hanya sebatas pada perlakuan terhadap surplus underwriting.  

 

5.3 Saran 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan pengamatan 

mengenai perhitungan surplus underwriting, supaya dapat diketahui asal 

muasal surplus underwritring secara matematis. Sehingga tidak terjadi 

manipulasi dalam pengakuan dan pengalokasian surplus underwriting. 

2. Diharapkan ruang lingkup sampel penelitian bisa lebih luas, karena dapat 

mengetahui pengakuan dana surplus underwriting yang dilakukan 

perusahaan asuransi syariah yang lain telah sesuai atau tidak sesuai dengan 

kaidah syariah, sehingga akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan 

terhadap perusahaan asuransi syariah. 
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Lampiran 

DRAFT WAWANCARA 

 

1. Bagaiamana mekanisme yang diterapkan perusahaan dalam hal pengelolaan 

dana tabarru‟? 

2. Menurut perusahaan apakah definisi dana tabarru‟? 

3. Dana tabarru‟ yang berasal dari iuran/kontribusi peserta digunakan untuk apa 

saja oleh perusahaan? 

4. Bagaimanakah alur atau cerita dari awal dana masuk sampai terjadinya 

pembagian surplus underwriting? 

5. Akad apa yang digunakan perusahaan dalam menjalankan usahanya? 

6. Dari manakah surplus underwriting diperoleh? 

7. Ketika terjadi surplus underwriting, bagaimana perlakuan yang diterapkan 

oleh perusahaan? 

8. Apakah perusahaan juga melakukan kegiatan investasi? Darimana dana yang 

digunakan untuk berinvestasi tersebut? 

9. Apakah dana yang digunakan untuk berinvestasi berasal dari dana tabarru‟? 

10. Menurut perusahaan apakah perlakuan yang dilakukan terhadap surplus 

underwiting sudah sesuai dengan hukum Islam? 

11. Seperti apakah dana hibah dalam asuransi syariah yang sebernarnya? 

12. Bagaimana pendapat perusahaan tentang isu yang berkembang di masyarakat, 

yaitu terjadinya perbedaan pengakuan dana surplus underwriting antara dana 

hibah dan dana mudharabah? 



 



 



 
 

 



 
 



 


