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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini lembaga asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu 

lembaga yang mulai populer di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya lembaga asuransi yang tumbuh berkembang di Indonesia. Asuransi ini 

mulai berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan negara 

Indonesia pada saat itu masih bernama Nederlands Indie. Asuransi dalam 

terminologi hukum termasuk perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian itu sendiri 

perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. 

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan 

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan 

mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima 

premi asuransi untuk memberikan penggantian pada 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. 

Dilihat dari definisi di atas, maka itu ada hubungannya dengan asuransi 

jiwa. Asuransi jiwa ini dapat diartikan bahwa yang diasuransikan adalah jiwa atau 

nyawanya. Kematian sendiri tidak dapat diprediksi kapan dan dimana datangnya. 

Namun, kematian merupakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi pada setiap 

orang dan akan membawa risiko secara finansial untuk ahli waris yang 
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ditinggalkan. Dalam konteks inilah asuransi jiwa dapat dijadikan alternatif atau 

salah satu cara untuk meminimalisir risiko tersebut. 

Risiko ini juga merupakan hal atau kejadian yang di luar harapan kita. 

Konsep lain yang berhubungan dengan konsep risiko adalah konsep peril dan 

konsep hazard. Peril (bencana) merupakan suatu peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, pencurian, 

dan sebagainya; sedangkan hazard adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya bencana atau kesempatan terjadinya kerugian dari suatu 

bencana tertentu. Hubungan antara risiko, peril, dan hazard adalah hubungan 

sebab akibat. Hazard adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan peril 

(bencana); dan peril adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.  

Di zaman yang semakin maju ini, asuransi mulai berkembang tidak hanya 

di lingkup konvensional atau umum saja, namun sejak munculnya bank – bank 

syariah di Indonesia maka asuransi – asuransi syariahpun mulai bermunculan. 

Para ahli fiqih terkini, seperti Wabbah Az-Zuhaili (dalam Anwar, 2007), 

mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta’min at-ta’awuni (asuransi yang 

bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar 

sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa 

musibah. Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa at-ta’min at-

ta’awuni lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling 

menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah 

kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian 

lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful. Takaful dapat diartikan 

sebagai saling menanggung atau saling menjamin yang dilakukan oleh masing-
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masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung 

individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu 

memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (tabarru’). 

Gemala Dewi (2006 : 136) mengatakan bahwa antara asuransi 

konvensional dengan asuransi syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan 

asuransi berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor 

premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). 

Secara umum, asuransi syariah adalah perusahaan asuransi yang prinsip 

operasionalnya didasarkan pada syari’at Islam dengan mengacu pada Quran-

Sunnah.  Adapun ketentuan mengenai asuransi syariah yaitu PSAK 108 dan 

fatwa-fatwa dari DSN-MUI. 

Namun peneliti menemukan adanya ketidaksamaan antara ketentuan yaitu 

Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK No.107 dengan 

pengaplikasiannya langsung ke dalam praktik. Ada beberapa lembaga keuangan 

yang bertitle syariah namun masih belum dapat mengimplementasikan praktiknya 

sesuai dengan yang seharusnya. Adapun kelemahan-kelemahan yang dirasa cukup 

menghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia yaitu kurangnya sumber 

daya manusia. Munculnya asuransi syariah yang masih baru membuat kurangnya 

sumber daya manusia yang mengerti secara detail prinsip-prinsip syariah. 

Kebanyakan perusahaan syariah memiliki karyawan yang dulunya bekerja di 

konvensional, sehingga ketika ada sistem atau masalah yang muncul maka tidak 

akan terselesaikan secara sempurna.  

Dari beberapa perusahaan asuransi yang ada di Malang, peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian di PT. American International 
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Assurance (AIA) Financial. Alasan dilakukannya penelitian di AIA Financial 

adalah karena adanya dua produk berbeda yaitu asuransi konvensional dengan 

asuransi syariah dalam satu perusahaan. Perusahaan asuransi ini berjenis Unit 

Link yaitu menggabungkan asuransi dengan investasi. Sehingga hal ini menarik 

untuk diteliti mengenai perbedaan kedua produk tersebut dan keseuaian praktik 

asuransi syariah dengan ketentuan yang ada. Selain itu, penelitian ini dilakukan 

pada AIA Financial cabang Malang karena tidak adanya akses untuk melakukan 

penelitian di kantor pusat. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Komparatif Produk 

Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional serta Kesesuaian Antara 

Ketentuan Asuransi Syariah dengan Penerapannya (Studi Kasus pada PT. 

AIA Financial Cabang Kota Malang)”. 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kesesuaian antara ketentuan asuransi syariah dengan 

penerapannya di Lembaga Asuransi AIA Financial Kota Malang? 

2. Bagaimanakah komparasi antara Produk Asuransi Syariah dengan Produk 

Asuransi Konvensional pada Lembaga Asuransi AIA Financial Kota 

Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan asuransi syariah dengan 

penerapannya di Lembaga Asuransi AIA Financial Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui hasil komparasi antara Produk Asuransi Syariah dengan 

Produk Asuransi Konvensional pada Lembaga Asuransi AIA Financial 

Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan dampak perkembangan ilmu 

pengetahuan kepada semua kalangan masyarakat mengenai asuransi 

konvensional dan asuransi berbasis syariah khususnya yang ada di 

Lembaga Asuransi AIA Financial Kota Malang. 

2. Kontribusi Praktek 

Memberikan gambaran mengenai pengaplikasian asuransi konvensional 

dan asuransi syariah serta perbedaannya di Lembaga Asuransi AIA 

Financial Kota Malang. 

3. Kontribusi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengembangan dalam 

menelusuri penerapan asuransi konvensional dan asuransi syariah di 

lembaga asuransi yang ada di Kota Malang untuk penelitian selanjutnya. 

  

 


