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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Produk Asuransi Konvensional 

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau 

Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima  premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 

dari suatu  peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran  

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan”. 

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk 

memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah 

risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa 

yang akan datang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, 

walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi di masa mendatang itu 

belum jelas realitanya. Perkiraan mengenai kerugian mendatang ini didasarkan 

atas konsep, bahwa walau peristiwa yang timbul tampaknya tidak beraturan, 

namun pada hakikatnya mengikuti suatu pola. Sehingga dengan adanya asuransi 

maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerugian/risiko atas suatu 

kejadian. 
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Menurut Ganie (2011), dalam ilmu asuransi terdapat istilah peril dan 

hazard yang tidak jarang digunakan saling menggantikan antara keduanya dan 

terhadap pengertian risk (risiko). Hazard merupakan suatu keadaan yang dapat 

menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian timbul dari peril 

yang ada. Sesuatu yang dapat merupakan suat peril yang menimbulkan kerugian 

ekonomis tetapi sakit juga merupakan hazard yang menaikkan kemungkinan 

kerugian dari peril kematian yang lebih cepat. Hazard secara umum dibagi 

menjadi 3 kategori yaitu physical hazard, moral hazard dan morale hazard. 

Physical hazard adalah kondisi fisik objek asuransi yang akan 

meningkatkan kemungkinan kerugian karena risiko yang diasuansikan. 

Contohnya, untuk asuransi kebakaran adalah jenis konstruksi, letak, dan 

penggunaan bangunan. Moral hazard adalah kemungkinan terjadinya kerugian 

disebabkan karakter tertanggung yang cenderung tidak jujur. Morale hazard 

adalah tindakan yang akan meningkatkan kerugian karena adanya asuransi, 

misalnya sikap yang cenderung tidak mencegah kerugian timbul karena terdapat 

asuransi yang menanggung atau pemberian jenis obat yang lebih mahal karena 

adanya jaminan asuransi (Suma, 2006). 

Asuransi diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki, 

yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Dalam hal ini, peneliti akan membahas 

mengenai asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran 

pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Jika pemegang polis meninggal 

dunia, perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran dalam jumlah besar 

sekaligus atau melalui serangkaian pembayaran kepada ahli waris. Menurut 
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Silvanita (2009), produk-produk dari perusahaan asuransi jiwa meliputi asuransi 

kecacatan, anuitas, asuransi kesehatan, serta asuransi jiwa itu sendiri. 

Menurut sumber syariah online, ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi 

konvensional, diantaranya yaitu di dalam asuransi konvensional akad yang 

digunakan adalah akad mulzim yang berarti perjanjian yang wajib dilaksanakan 

bagi kedua belah    pihak, pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kewajiban 

kedua pihak ini adalah kewajiban tertanggung untuk membayar premi-premi 

asuransi dan kewajiban penanggung untuk membayar uang asuransi jika terjadi 

peristiwa yang diasuransikan. Selain itu, akad lainnya adalah akad mu’awadhah, 

yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil 

pengganti dari apa yang telah diberikannya.  

Asuransi konvensional ini memiliki sifat gharar (ketidakpastian) karena 

masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada waktu 

melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang 

dia ambil. Hal inilah yang tidak diperbolehkan dalam asuransi syariah. Selain itu, 

ada akad idzan yang menjelaskan bahwa pihak yang kuat adalah perusahan 

asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki 

tertanggung (Hasan, 2004). 

Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat 

suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi 

membebankan sejumlah premi yang harus dibayar tertanggung. Premi yang harus 

dibayar sebelumnya sudah dtaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko 

yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka akan semakin besar premi yang 

dibayarkan. Menurut Kasmir (2008), perjanjian asuransi tertuang dalam polis 
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asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak, dan kewajiban masing-masing 

pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi. Jika dalam 

masa pertanggungan terjadi risiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya 

2.2. Produk Asuransi Syariah 

2.2.1. Penjelasan Umum 

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman 

Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi 

Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah 

orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang 

memberikan pola pengembalian untuk mengehadapi resiko tertentu melalui akad 

atau perikatan yang sesuai dengan Syariah. Dalam hal ini peserta mendonasikan 

sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan 

membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Jadi, jika 

dalam asuransi konvensional terjadi transfer of risk [memindahkan risiko] dari 

peserta ke perusahaan, dalam asuransi Syariah mekanisme pertanggungannya 

adalah sharing of risk atau saling menanggung risiko; di mana perusahaan hanya 

sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari 

kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung (Susilo, 2000). 

Menurut Janwari (2005), dari penjelasan mengenai penjelasan asuransi 

syariah, dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat lima unsur yang harus 

ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak 

yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (mu’amalah). Kedua, premi 
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berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan kepada tertanggung kepada 

penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika 

terjadi klaim atas masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang 

tidak tertentu yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada 

risiko. Kelima, pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni penanggung dan 

tertanggung. 

Kelima unsur yang terdapat dalam asuransi itu, satu dengan lainnya 

memiliki hubungan, baik hubungan struktural maupun hubungan fungsional. 

Antara unsur penanggung dengan tertanggung keduanya memiliki hubungan 

struktural, sedangkan kedua unsur tersebut memiliki hubungan fungsional dengan 

unsur-unsur lain, yaitu pembayaran premi, pembayaran ganti rugi, dan peristiwa 

yang tidak terduga. Widyaningsih (2005) menggambarkan hubungan dari kelima 

unsur tersebut seperti di bawah ini: 

Gambar 2.1 

Hubungan Unsur-Unsur dalam Asuransi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Widyaningsih, 2005 

Di dalam PSAK 108 yang menjelaskan mengenai Akuntansi Transaksi 

Asuransi Syariah, prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong 
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menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli) antara sesama peserta 

asuransi. Sedangkan akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad  

tabarru’ dan akad  tijari. Akad tabarru’ digunakan di antara para peserta, 

sedangkan akad  tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dengan 

prinsip ini, asuransi takaful telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga 

besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.   

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 pengelolaan dana takaful  sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Pengelolaan Dana Takaful 

 
Sumber: Eko P. Pratomo, 2004 

 

Ada dua fatwa dari DSN-MUI yang terkait asuransi syariah yaitu Fatwa 

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

dan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru’ pada Asuransi 

Syariah. Di dalamnya membahas mengenai akad dalam asuransi, kedudukan 

pihak di dalam akad asuransi, ketentuan dalam melakukan akad, ketentuan dalam 

pengelolaan, serta ketentuan tambahan. 
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Dalam asuransi unit link, peserta diperbolehkan memilih produk-produk 

investasi yang disediakan oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi untuk investasi 

dengan menggunakan akad  mudharabah, atau mudharabah musytarakah, 

mengacu kepada PSAK yang relevan. Produk asuransi yang dimaksud di sini 

adalah program atau fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan bisa 

dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai calon peserta asuransi 

(Aziz, 2010). 

Menurut Janwari (2005), produk-produk asuransi Syariah itu dibedakan 

menjadi dua yaitu produk asuransi umum dan produk asuransi syariah keluarga. 

Produk Asuransi Umum terdiri dari asuransi kendaraan bermotor, asuransi 

kebakaran, asuransi risiko pembangunan, asuransi risiko pemasangan, asuransi 

mesin, asuransi peralatan elektronik, asuransi pengangkutan, dan asuransi lainnya. 

Sedangkan Produk Asuransi Syariah Keluarga terdiri dari asuransi dana investasi, 

asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi al-khairat, asuransi kesehatan, 

asuransi majelis taklim, asuransi wisata dan umrah, asuransi perjalanan haji, dan 

asuransi kecelakaan diri. 

2.2.2. Akad Tabarru’ 

Menurut Anwar (2007) akad tabarru’ adalah derma kebajikan atau iuran 

kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong apabila 

ada peserta yang terkena musibah. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi 

bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan dengan 

tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari 

kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru’, pihak 

yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun 
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kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah SWT, bukan 

dari manusia. Contoh akad-akad tabarru’ itu adalah qard, rahn, hiwalah, 

wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dan lain-lain 

(Sudarsono, 2006). 

Pada dasarnya, jika dilihat dari definisi diatas maka akad tabarru’ ini 

adalah memberi atau menolong dalam kebaikan. Dalam akad tabarru’ ini juga 

tidak diperbolehkan mengambil laba/keuntungan sedikitpun. Jika ingin 

mengambil laba maka yang digunakan adalah akad tijarah, bukan akad tabarru’. 

Jadi, akad tabarru’ ini sama dengan hibah, untuk itu haram hukumnya ditarik 

kembali. Dalam PSAK 108 (lihat lampiran 3) dijelaskan bahwa pembayaran 

manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru’) dimana 

risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.  

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). Penetapan besaran pembagian 

surplus underwriting dana tabarru’ tergantung kepada peserta secara kolektif, 

regulator atau kebijakan manajemen. 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. (Antonio, 1994) 
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2.3. Komparasi Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 

Menurut Ali (2008), ada enam perbedaan mendasar antara asuransi 

Syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah sumber hukum; 

perbedaan mendasar mengenai Dewan Pengawas Asuransi; perbedaan mendasar 

mengenai akad perjanjian; kepemilikan, pengelolaan, dan sharing of risk vs 

transfer of risk; premi dan sumber pembiayaan klaim; dan premi dan sumber 

pembiayaan klaim. 

Untuk perbedaan yang dilihat dari sumber hukum, asuransi syariah sumber 

hukum adalah Al-Qur’an, sunnah, ijma’, fatwa sahabat, mashlahah mursalah, 

qiyas, istihsan, tradisi, dan fatwa DSN-MUI. Karena itu, praktek di asuransi 

Syariah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan asuransi 

konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, 

falsafah, dan kebudayaan, sementara prakteknya didasarkan atas hukum positif. 

Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat 

transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan ke depan. Seperti halnya 

dalam akadnya ma’qud ‘alaih (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara 

Syariah karena tidak jelas (gharar) berapa yang akan dibayar peserta asuransi 

yang meliputi berapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), 

tidak diketahui berapa lama seseorang peserta asuransi harus membayar premi. 

Jika dilihat dari segi Dewan Pengawas, asuransi syariah mempunyai 

Dewan Pengawas  yang dinamakan Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 

asuransi Syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu 

berjalan sesuai dengan prinsip Syariah dan kemudian melaporkannya kepada 



15 
 

DSN. Artinya, adanya pengawasan ini untuk menghindari adanya penyimpangan 

secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Namun, di dalam asuransi 

konvensional, tidak ada sebuah wadah kontrol yang independen yang tugasnya 

mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-

penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun hukum secara syar’i. 

Pada akad yang digunakan ketika memulai perjanjian asuransipun juga 

berbeda. Pada asuransi syariah, akad yang digunakan dikenal dengan istilah 

tabarru’ yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, 

bukan semata-mata untuk komersial dan akad tijarah. Akad tijarah adalah akad 

atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya mudharabah, wadhi’ah, 

wakalah, dan sebagainya. Selain itu, akad transaksi asuransi Syariah mengandung 

kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai 

dengan apa yang dibayarkan (yang masuk ke rekening peserta) ditambah dengan 

dana tabarru’ dari setiap peserta asuransi. Sedangkan untuk asuransi konvensional 

yang digunakan adalah akad mu’awadhah, yaitu masing-masing dari kedua belah 

pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dana dan di pihak lainnya 

sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi 

sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. 

Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa 

atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan. Sistem 

kontrak yang dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan 

yang diperoleh tergantung bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat 

keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari 

mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil. 
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Dalam pengelolaan sharing of risk, asuransi syariah menganut sistem 

kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta 

asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul 

mal). Pihak perusahaan asuransi Syariah hanya sebagai penyangga aman dalam 

pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali tabarru’ (nonkomersial) dapat diambil 

kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa 

pengelolanya untuk produk-produk yang mengandung unsur saving (tabungan), 

dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam 2(dua) rekening, yaitu 

rekening peserta dan rekening tabarru’ (nonkomersial). Sedangkan pada asuransi 

konvensional, kepemilikan harta adalah milik perusahaan, bebas menggunakan 

dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana 

peserta dan dana tabarru’ sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan 

status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas 

mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam 

melakukan transfer of risk atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang 

selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya 

ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada sistem asuransi 

konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk 

kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap 

mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya. 

Jika peserta mengajukan klaim kepada perusahaan, maka sumber 

pembiayaan klaim pada asuransi syariah diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu 

rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah 

diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya 
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yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi 

seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan 

klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan 

tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi 

konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas mortality tabel yaitu daftar tabel 

kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul 

kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur 

seseorang bisa hidup, penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan 

bunga harus dikalkulasi di dalamnya), serta biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya 

komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, sale promotion, dan biaya pembuatan 

polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. 

Untuk penginvestasian dana dan keuntungan, auransi syariah hanya 

menginvestasikan dananya kepada bank Syariah, BPRS, obligasi Syariah, dan 

kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sementara profit 

(laba) untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari surplus underwriting bukan 

menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional. 

Berinvestasi pada industri perusahaan asuransi Syariah, memiliki keunggulan 

yang memberi semangat kepada pesertanya. Sebab, sistem dimaksud tidak 

mengenal sistem dana hangus. Peserta yang baru masuk pun yang karena sesuatu 

dan hal lain sehingga mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya 

dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja dana yang sudah 

diniatkan untuk dana tabarru’ sehingga tidak dapat ditrik kembali. Begitu juga 

dengan asuransi takaful umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan 

tidak terjadi klaim, maka takaful membagikan sebagian dana premi tersebut 
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dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan ketika terjadi akad. 

Namun jika asuransi konvensional, menurut peraturan pemerintah, investasi wajib 

dilakukan pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas 

yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan 

keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting menjadi milik perusahaan 

yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan 

lagi kepada perusahaan penyertaan modal. Di dalam sistem asuransi konvensional 

memiliki sistem dana hangus, yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan 

pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, 

maka dana peserta itu hangus. Begitu juga untuk asuransi non saving (tidak 

mengandung unsur-unsur tabungan) atau asuransi kerugian jika habis masa 

kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar oleh pihak peserta 

asuransi ke pihak perusahaan akan hangus atau menjadi milik pihak asuransi. 

 


