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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang 

bergerak sesuai prinsip syariah. Asuransi syariah dalam sejarah islam 

bahwasanya telah terjadi pada masa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam 

budaya yang tumbuh hal tersebut disebut Aqilah. Al-Aqilah yaitu saling 

memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. 

Aqilah adalah kasus seorang anggota keluarga yang dibunuh oleh pembunuh 

kemudian, anggota keluarga terdekat dari si pembunuh akan memberikan uang 

darah (diyat) yang diberikan kepada ahli waris korban. Aqilah yaitu dalam 

perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu maka dikumpulkan sejumlah harta 

secara bergotong royong dengan tujuan menolong keluarga yang ikut terlibat 

(Puspitasari, 2011:36).  Mengenai peristiwa aqilah  Nabi Muhammad pernah 

mengatakan yang telah diriwayatkan Abu Hurairah ra, yaitu: .(Khan, 1979: 

َرَمْت إِْحَداُهَما األُْخَرى بَِحَجٍر َفَقَتلَْتَها  َعْن اَبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنُه قال ِِ اْقَتَتلَِت امَرأََتاِن ِمْن ُهَذْيِل َف  
ةٌ َعْبٌد أَْو وَ  َوَما فِى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقَضى أَنَّ ِدَيَة َجنِْيبَِها ُغرَّ َِ َيْطنَِها َفاْخَتَصُموا إِلَى النبى ًصلَّى هللاَّ لِْيَدةٌ ٌو  

ِدَيِة اْلَمْراَِة َعلَى َعا قِلَتَِهاَقَضى    
 

“Dua wanita suku Huzail telah berselisih, kemudian salah satunya  

melemparkan sebuah batu kepada perempuan satunya hingga membunuh 

wanita tersebut beserta apa yang bera di perutnya (janin). Lalu mereka 

(kelurga perempuan yang meninggal) mengadukan kejadian itu pada 

Rasulullah, maka Beliau memberi keputusan bahwa ganti rugi atas 

pembunuhan janin tersebut ialah dengan pembebasan satu orang budak pria 

ataupun buda perempuan serta ganti rugi terhadap meninggalnya permpuan 

tersebut adalah menggunakan uang diyat yang dibayar oleh aqilah nya (yatu 

keluarga dari jalur orang tua laki laki).” ( HR. Bukhari) 
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Hadis tersebut telah menggambarkan bahwa transaksi asuransi syariah telah 

diterapkan pada zaman Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Jika terdapat 

keluarga yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pihak keluarga lain maka 

pihak keluarga mengumpulkan dana sebagai penggantian finansial kepada ahli 

waris dari korban sehingga permasalahan selesai. 

Lahirnya asuransi di Indonesia pertama kali dilandasi oleh munculnya 

asuransi konvensional dan kemudian lahirnya lembaga keuangan non bank yaitu 

asuransi syariah  tahun 1994 berawal dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful 

Indonesia (STI).  PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) ini mempunyai beberapa 

anak perusahaan di antaranya adalah PT.Asuransi Takaful Keluarga (ATK) 

serta PT. Asuransi Takaful Umum (ATU). Perkembangan asuransi syariah di 

Indonesia sendiri berkembang sejalan dengan perkembangan perbankan syariah.  
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Jumlah Perusahaan Unit Asuransi dan Reasuransi Syariah tahun 2015 dan 

2016. 

Tabel.1.1 

Jumlah Perusahaan dan Unit Asuransi syariah 

No Keterangan 2016 2015 

1.  Perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah 

05 03 

2.  Perusahaan Asuransi Umum 

Syariah 

04 02 

3.  Unit Syariah Perusahaan 

Asuransi Jiwa  

19 18 

4.  Unit Syariah Perusahaan 

Asuransi Umum 

24 23 

5.  Unit Syariah Perusahaan 

Reasuransi 

03 03 

 JUMLAH 55 49 

Sumber: Divisi Statistik dan Riset – AASI 2016  

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa asuransi syariah di indonesia memiliki 

potensi mengalami pertumbuhan yang baik dalam pertumbuhan keuangan di 

indonesia akan tetapi besarnya pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia 

tidak sebesar pertumbuhan Asuransi Syariah di negara mayoritas islam lainnya. 

Indonesia terkenal dengan penduduk muslim terbanyak didunia, hal tersebut 

berdasarkan data dari The Pew Forum on Religion & Public Life, menunjukkan 

bahwa pemeluk agama Islam di Indonesia sejumlah  209.100.000 jiwa atau  

87,2 % dari jumlah penduduk. Jumlah itu adalah 13,1% dari seluruh muslim di 

dunia (www.databoks.katadata.co.id). Saat ini masih banyak masyarakat 

indonesia yang belum memiliki asuransi syariah.  
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Proyeksi pertumbuhan industri asuransi syariah pada tahun ini lebih rendah 

dari realisasi tahun 2017 lalu yang disebutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Asuransi Syariah  dalam proyeksi pertumbuhan aset sebesar 17% dan 

kontribusi  sebesar 20%. Sedangkan pada tahun ini, besar persen tersebut turun 

menjadi aset 15% dan kontribusi sebesar 17%-18% di tahun 2017 yang 

dipaparkan oleh Direktur IKNB Syariah OJK Mochammad Muchlasin 

(www.keuangan.kontan.co.id) 

Masyarakat dalam hubungan mengenai asuransi syariah yang masih 

rendah.“ Pemahaman masyarakat hanya 6,9 persen. sisi minat atau tidaknya ada 

17,7 persen yang berminat, dan 22 persen untuk yang sudah punya produk 

asuransi” Moch Muchlasin Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah 

Otoritas Jasa Keuangan (2016). (www.keuangansyariah.mysharing.com). 

Tahun 2010 merupakan sebuah momen peluncuran bagi generasi muslim 

baru di Indonesia, yaitu generasi muslim milenial, hal tersebut ditandai dengan 

munculnya beberapa ustadz-ustadz kekinian dari kalangan milenial dan tren 

hijrah oleh banyak artis muda-mudi lainnya. Sejak tahun itulah, Indonesia 

mengalami perubahan sangat pesat dalam dunia keislaman. Perubahan tersebut 

berdampak sangat besar ke ranah bidang bisnis. dulunya religuitas hanya 

sebatas ke atas yaitu hubungan vertikal (manusia dengan Allah), hingga 

perubahan tersebut juga kearah horizontal (manusia dengan manusia). 

Fenomena tersebut menyebabkan industri hijab tumbuh. dan hubungan ke arah 

horizontal tersebut menciptakan beberapa kebutuhan baru, dimana hal ini 
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memunculkan beberapa industri-industri. Seperti, bisnis hijab, bank, asuransi, 

pendidikan islam, hotel syariah, semua mengalami pertumbuhan. 

(www.kumparan.com) 

Menurut M. Adib Fuadi Nuriz bahwa menjadi generasi Muslim millennial 

saat ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Trend Muslim millenial ditengarai 

memiliki gaya hidup senang memberi, gemar donasi, banyak kreasi dan sarat 

inspirasi. Generasi muslim milenial dalam berbagai kejadian bencana alam 

selalu terdepan dalam penggalangan dana bantuan baik secara langsung maupun 

melalui sosial media, adapun di antara mereka yang mengembangkan situs dan 

aplikasi donasi. Jika potensi millenials di Indonesia adalah 33,4 % dari populasi 

penduduk atau sebesar 81,27 juta (data sensus penduduk 2010) maka peranan 

kaum millenials dapat menjadi „tulang punggung‟ dan tumpuan bagi masa 

depan Indonesia. (www.urbanesia.co.id) 

Informasi tersebut bahwasanya generasi millenials sangat memiliki potensi 

sangat besar terhadap perkembangan asuransi syariah dimana pada produk 

asuransi syariah itu sendiri memiliki beberapa fitur yang menarik untuk generasi 

millenials. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku bisnis asuransi 

syariah untuk serius membidik pangsa pasar milenial. Keseriusan ini dapat 

dituangkan dalam bentuk inovasi dan transformasi baik terhadap produk 

maupun sarana prasarana. (www.republika.co.id) 

Ketika seseorang menggunakan asuransi syariah artinya dia telah melakukan 

kegiatan konsumsi. Maka pasti ada suatu hal yang mendasari seseorang 

http://www.kumparan.com/
http://www.urbanesia.co.id/
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sehingga dia memutuskan untuk menggunakan asuransi syariah. Hal ini 

mungkin dapat dijelaskan menggunakan teori perilaku konsumen. Begitu pula 

ketika generasi muslim millenials telah memutuskan untuk menggunakan 

asuransi syariah, maka pasti ada alasan tersendiri yang mendorong mereka 

untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa 

generasi millenials memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dari generasi-generasi 

lain. Hal ini yang perlu dilihat dari sisi ilmu perilaku konsumsi. Karena ada 

kemungkinan ciri-ciri yang dimiliki oleh generasi millenials memiliki peran 

penting dalam ilmu perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen muslim millenials dalam berasuransi syariah memiliki 

hubungan dengan karakteristik muslim millenials yaitu gemar berdonasi dan 

mengedepankan agama sebagai pilihan dalam keputusan. 

Fenomena tersebut bahwa terdapat hal menarik yang terjadi pada saat ini 

adalah generasi muslim millenials masih minim menggunakan asuransi syariah. 

Penelitian ini, adapun yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa generasi 

muslim millenials Malang dimana memiliki pendidikan yang sama dan tingkat 

religuitas yang melekat.  

 Kemudian, saya tertarik untuk meneliti “Pengaruh Perilaku Konsumen 

Generasi Muslim Millenials Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi 

Pada Mahasiswa Muslim Kota Malang) “. 
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B. Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Adakah pengaruh faktor budaya terhadap minat berasuransi syariah 

Generasi Muslim Millenials (Studi Pada Mahasiswa Muslim Kota Malang)? 

2. Adakah pengaruh faktor sosial terhadap minat berasuransi syariah Generasi 

Muslim Millenials (Studi Pada Mahasiswa Muslim Kota Malang)? 

3. Adakah pengaruh faktor pribadi terhadap minat berasuransi syariah 

Generasi Muslim Millenials (Studi Pada Mahasiswa Muslim Kota Malang)? 

4. Adakah pengaruh faktor Psikologis terhadap minat berasuransi syariah 

Generasi Muslim Millenials (Studi Pada Mahasiswa Muslim Kota Malang)? 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh faktor budaya terhadap  

minat berasuransi syariah Generasi Muslim Millenials (Studi Pada 

Mahasiswa Muslim Kota Malang) 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor sosial terhadap  minat 

berasuransi syariah Generasi Muslim Millenials (Studi Pada Mahasiswa 

Muslim Kota Malang) 
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3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap  

minat berasuransi syariah Generasi Muslim Millenials (Studi Pada 

Mahasiswa Muslim Kota Malang) 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh faktor Psikologis terhadap 

minat berasuransi syariah Generasi Muslim Millenials (Studi Pada 

Mahasiswa Muslim Kota Malang). 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Mengharapkan adanya penambahan ilmu pengetahuan wawasan tentang 

asuransi syariah dan sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Pihak Perusahaan asuransi syariah 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemasaran asuransi syariah 

agar meningkat kualitas program yang ditawarkan generasi milenial bagi 

yang belum menjadi peserta ataupun sudah menjadi peserta. 

b. Masyarakat  

Memberikan informasi bagi masyarakat muslim maupun non-muslim 

atau generasi millenials untuk mengetahui manfaat dari berasuransi 

syariah. 
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E. Batasan Istilah 

Adapun Batasan Istilah dalam penelitian ini: 

1. Asuransi Syariah merupakan perusahaan non bank yang berprinsip 

tolong-menolong dan melinungi antara beberapa  pihak menggunakan 

investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru’ kemudian  memberi pola 

pengembalian agar mampu  menghadapi risiko dengan perikatan (akad) 

sesuai syariah. 

2. Generasi Muslim Millenials merupakan kaum muda mudi islam yang 

merupakan mahasiswa dan mereka aktif kegiatan keagamaan. 

3. Perilaku konsumen adalah berbagai cara seseorang dalam menetapkan 

keputusan untuk menggunakan suatu konsumsi 

4. Minat atau Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses dari 

penilaian dan pemilihan berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-

kepentingan tertentu dan memilih pilihan tersebut yang dianggap paling 

menguntungkan. 

 


