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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jika rumusan ekonomi secara singkat  sebagai ilmu tentang usaha 

manusia mencari kepuasan memenuhi kebutuhannya menuju kesejahteraan, 

maka jelas, bahwa asuransi yang bertujuan mencari kepuasan memenuhi 

kebutuhan manusia pada kepastian, termasuk dalam rangka kehidupan 

ekonomis. 

Asuransi adalah penutupan timbal balik dari dari kebutuhan uang yang 

mendadak dan yang dapat ditaksir karena timbul dari banyak rumah tangga 

yang menghadapi ancaman yang sama (Alfred Manes, 1930). 

Menurut pakar ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan 

sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana dalam jumlah yang besar yang 

bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena 

sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas 

kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak 

terduga (Purba, 1992). 

Dewasa ini industri asuransi telah menjadi suatu bidang usaha atau 

bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan 

ekonomi maupun dalam pembangunan ekonomi terutama dalam bidang 

pendanaan. 

Perkembangan usaha asuransi tidak hanya memberi dampak positif 

pada pemegang polis, perusahaan asuransi dan mereka yang terlibat 
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didalamnya, tetapi juga memberikan kenikmatan pada seluruh anggota 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada dana yang dikumpulkan oleh perusahaan 

asuransi melalui penarikan premi bagi pemegang polis yang oleh perusahaan 

asuransi akan di investasikan lebih lanjut di bidang bidang bisnis yang 

produktif. Investasi tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi yang semakin cepat 

maka perusahaan pun mulai meningkatkan layanannya dengan menciptakan 

layanan yang cepat, efisien dan efektif. 

Usaha asuransi merupakan kegiatan usaha jasa keuangan yang dengan 

menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi 

memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi 

terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak 

pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang yang dilaksanakan oleh 

perusahaan. Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam 

penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya 

seseorang yang dipertanggungkan. 

Kemudian berdasarkan perkembangan terdapat jenis asuransi syariah 

sebagai alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang 

menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk syariah bisa 

menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil 

bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal 

dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat. 
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Asuransi Syariah adalah usaha saling melindung dan saling menolong 

diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan 

(tabarru’) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko 

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah. Asuransi Syariah 

merupakan salah satu sistem ekonomi berbasis Islam yang bersifat Universal 

dan berlaku untuk semua kenyakinan dan golongan masyarakat. Asuransi 

Syariah tidak mengandung hal-hal seperti ketidakpastian, perjudian, riba, 

penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. 

Dalam asuransi syariah ada beberapa istilah dari asuransi konvensional 

yang harus diganti, seperti istilah premi diganti dengan kontribusi, istilah biaya 

diganti dengan ujrah dan istilah premi netto diganti dengan tabarru. 

Prinsip dari asuransi syariah adalah tolong menolong atau saling bantu 

membantu, jadi kontrak asuransi syariah adalah perjanjian untuk saling tolong 

menolong. Peserta asuransi menghibahkan sejumlah uang (premi) kepada 

perusahaan asuransi dalam bentuk akad tabaru. Kemudian perusahaan asuransi 

syariah diperkenankan untuk mengelola dana tersebut, dan memberikan 

pertanggungan bila ada perserta yang memberikan klaim 

Secara umum dapat dikatakan bahwa asuransi syariah di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin 

banyaknya perusahaan asuransi syariah ataupun perusahaan asuransi 

konvensional yang membuka unit syariah. Salah satunya adalah Asuransi Jiwa 

Bumiputera. 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam melihat pesatnya lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan nilai 

investasi bagi nasabah dan produk syariah yang dihasilkan, maka:  

1. Bagaimana prosedur pembukaan Asuransi Jiwa Mitra Amanah pada AJB 

Bumiputera Syariah Malang? 

2. Bagaimana perkembangan produk Mitra Amanah yang dihasilkan AJB 

Bumiputera Syariah Malang? 

3. Apa saja manfaat yang ditawarkan dalam memberikan perlindungan jiwa 

dan hasil investasi yang kompetitif melalui produk Mitra Amanah yang 

ditawarkan AJB Bumiputera Syariah Malang? 

4. Bagaimana perhitungan benefit produk Mitra Amanah untuk hasil 

investasi yang sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan sales 

ilustration pada AJB Bumiputera Syariah Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Karena begitu banyak dan kompleks permasalahan yang harus 

diselesaikan, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini 

dimaksudkan agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang lebih fokus dan 

mendalami masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya 

pada prosedur pembukaan Asuransi Jiwa Mitra Amanah pada AJB Bumiputera 

Kantor Cabang Syariah Malang, perkembangan produk Mitra Amanah periode 

1 tahun dumulai dari Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 yang dihasilkan 

AJB Bumiputera kantor cabang syariah Malang, manfaat yang ditawarkan 
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dalam memberikan perlindungan jiwa dan hasil investasi yang kompetitif 

melalui produk Mitra Amanah yang ditawarkan dan perhitungan benefit 

produk Mitra Amanah untuk hasil investasi yang sesuai dengan syariat Islam 

dalam menyeimbangan antara risiko dengan manfaat. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah terhadap peningkatan nilai investasi bagi 

nasabah dan produk syariah yang dihasilkan, maka tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengetahui prosedur pembukaan Asuransi Jiwa Mitra Amanah pada AJB 

Bumiputera Syariah Malang. 

2. Mengetahui perkembangan produk Mitra Amanah yang dihasilkan AJB 

Bumiputera Syariah Malang. 

3. Mengetahui manfaat produk Mitra Amanah dalam memberikan hasil 

investasi yang kompetitif pada AJB Bumiputera Syariah Malang. 

4. Mengetahui perhitungan benefit produk Mitra Amanah yang sesuai dengan 

syariat islam dengan menggunakan sales ilustration pada AJB Bumiputera 

Syariah Malang. 

 

E. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir  ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti berharap hasil penulisan tugas akhir ini mampu 

memberikan sumbangan pengetahuan mengenai asuransi syariah 
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Bumiputera dan dapat dijadikan acuan dengan kajian yang sama serta 

dapat dijadikan sumber pustaka khususnya bagi penelitia selanjutnya, juga 

memanfaatkan lembaga keuangan bank maupun non-bank khususnya 

syariah guna mempermudah dan melindungi masa depan masyarakat 

dalam asuransi jiwa. 

2. Manfaat Bagi Lembaga Keuangan 

Hasil penelitian tugas akhir yang disusun oleh peneliti diharapkan 

juga mampu memberikan wacana akademik dan masukan bagi para pihak 

yang terlibat dalam kegiatan asuransi syariah dan menambah bahan-bahan 

informasi dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai lembaga keuangan Asuransi syariah 

maupun Bank dengan produk asuransi yang dikeluarkan. 


