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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui saat ini transaksi atau kegiatan syariah telah

banyak di manfaat oleh masyarakat. Masyarakat mulai mencari tentang kegiatan

yang berbasis syariah terutama yang bergerak di bidang syariah seperti bank

syariah dan juga asuransi syariah. Dan masyarakat juga mulai mencari

pengetahuan tentang apa saja transaksi yang di perbolehkan oleh islam, bisa

melalui internet, buku-buku tentang syariah, artikel-artikel, dan juga bisa langsung

mendatangi sumbernya seperti Bank syariah. Dan masyarakat juga semakin

meminati asuransi jiwa syariah. Hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya

hasil bisnis asuransi jiwa syariah di Indonesia, Melalui seminar, workshop,

pelatihan-pelatihan yang terbaru syariah, serta melalui Pendidikan Formal di

Perguruan Tinggi.

Di samping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara

yang mayoritas penduduknya muslim. Oleh karena itu, dalam bebarapa tahun

belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem

operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransipun

demikian, setidaknya saat ini telah tercatat tiga perusahaan yang beroperasi penuh

secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit

usaha syariah. Dewan Syariah Nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah

untuk mengawai perusahaan perusahaan asuransi di Indonesia, juga telah
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menargetkan pada tahun 2010 seluruh perusahaan asuransi konvensional di

Indonesia harus memiliki unit syariah (Ghani & Arianty, 2007: V)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pertumbuhan industri asuransi

syariah di Tanah Air terus merangkak naik. Secara umum, regulator pun

menyatakan pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah cukup

baik. Asuransi merupakan salah satu industri yang masuk sebagai Industri

Keuangan Non Bank (IKNB). IKNB adalah industri keuangan bukan bank yang

menawarkan produk-produk keuangan kepada masyarakat dan menarik dana dari

masyarakat secara tidak langsung (non-depository), seperti asuransi, pembiayaan,

dana pensiun. Contoh perusahaan yang bergerak dalam industri ini adalah

perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, dana

pensiun dan pegadaian. Berikut gambaran mengenai aset IKNB tersebut.

Berdasarkan gambar tersebut, aset IKNB terbesar yaitu ada pada industri

perasuransian. Bisa di lihat pada tabel 1 di bawah ini:

TABEL 1.1
Jumlah Aset IKNB Syariah

(dalam miliar Rupiah)

Sumber: www.ojk.go.id diakses pada kamis, 4 Mei 2017
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Banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan produk-produk syariah

sebagai sarana untuk berinvestasi seperti perbankan syariah, saham syariah,

sampai asuransi syariah karena produk tersebut tidak mengandung unsur riba’

yang terdapat pada produk investasi konvensional, yaitu berupa bunga. Sehingga

pandangan ini pulalah yang mendorong banyaknya perusahaan asuransi yang

menerbitkan produk asuransi berbasis syariah. Menurut Koentjoro (2012;4),

adanya trend peningkatan jumlah tertanggung/pelanggan, merupakan salah satu

refleksi tentang adanya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Di

Indonesia juga, asuransi dibedakan menjadi dua jenis yaitu asuransi konvensional

dan asuransi syari’ah. Untuk asuransi Syari’ah sendiri mulai dikenal di Indonesia

sejak berdirinya perusahaan asuransi Syari’ah PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga

pada tahun 1994.

Dalam perkembangannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa

kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari sesama perusahaan

asuransi syariah ataupun bank syariah yang menyediakan produk asuransi. Selain

itu, pengetahuan masyarakat muslim yang minim mengenai asuransi syariah dan

tingkat kesadaran mereka yang belum menganggap asuransi syariah itu sebagai

suatu kebutuhan juga menjadi pekerjaan rumah dan tantangan tersendiri yang

harus dipecahkan oleh industri asuransi syariah dalam mengembangkan usahanya.

Untuk itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk

menjaring nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya market leader.

Nasabah sebanyak mungkin dan menjadikan dirinya market leader.
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Menurut Fadlullah (2014: 2) Asuransi syariah 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.

Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik

peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Prinsip

dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (ta’awuni) dan saling

menanggung (takafuli) antar sesama peserta asuransi.

Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah 2013 yang dipublis

oleh OJK menyebutkan bahwa jumlah kontribusi bruto perusahaan asuransi

syariah sampai akhir triwulan IV tahun 2013 adalah sebesar Rp 8.878 miliar atau

5,62% dari total premi perusahaan perasuransian pada periode yang sama. Tabel

di bawah ini memperlihatkan kontribusi bruto perusahaan asuransi dan reasuransi

syariah periode 2009 – 2013 :

Tabel 1.2
Jumlah Kontribusi Bruto

No Keterangan 2009 2010 2011 2012 2013

1 Seluruh Asuransi Jiwa 61,726 75,596 97,288 102,906 107,219
2 Asuransi Jiwa Syariah 2,509 3,002 4,026 5,365 7,160
3 Seluruh Asuransi

Kerugian dan Reasuransi
28,985 32,047 33,442 43,165 50,760

4 Seluruh Asuransi
Kerugian dan Reasuransi
Syariah

520 668 946 1,745 1,719

5 Seluruh Asuransi dan
Reasuransi

90,711 107,644 130,731 146,071 157,979

6 Seluruh Asuransi dan
Reasuransi Syariah

3,029 3,690 4,972 7,110 8,878

Sumber: www.ojk.go.id/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013.pdf diakses pada
kamis, 23 November 2017
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Pada perusahaan asuransi syariah yang membedahkannya dengan asuransi

konvensional salah satunya ada pada akadnya. Dalam asuransi syariah apabila

nasabah ingin bergabung maka ada dua akad yaitu akad tijarah dan akad tabarru’.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial

misalnya mudharabah, wadiah, wakalah dan sebagainya. Sedangkan, akad

tabarru’, adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan

tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’,

memberikan darma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan

yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam (Sula, 2004: 301).

Setelah nasabah membayar kepada perusahaan asuransi syariah maka dari

pembayaran tersebut biasanya disebut dengan istilah premi atau sejumlah dana

yang dibayarkan oleh peserta asuransi terhadap entitas pengelola. Menurut PSAK

108, premi atau kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta

untuk porsi risiko dan ujrah. Dalam asuransi syariah, pendapatan premi berasal

dari jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah kepada

entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan

premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana tabarru’ untuk

dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan asuransi syariah.

Pengelolahan selanjutnya dari pendapatan premi yang bisa dilakukan oleh

pihak asuransi syariah salah satunya adalah pihak asuransi syariah melakukan

investasi. Investasi bisa pada bentuk deposito syariah, reksadana syariah, Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan bisa juga dalam bentuk saham yang

syariah. Hasil investasi yang diperoleh, kemudian dialokasikan ke rekening
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tabarru’ beserta pendapatan premi. Pada asuransi jiwa syariah keuntungan yang

diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan melalui instrumen investasi yang

dibenarkan syar’i, dilakukan bagi hasil sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan

(Sula, 2004:319).

Kemudian dari hasil investasi tersebut bisa digunakan oleh pihak

perusahaan asuransi syariah untuk membayar klaim yang terjadi pada perserta

asuransi syariah. Menurut Sula (2004: 259) klaim adalah aplikasi oleh peserta

untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan

perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh

hak-hak berdasar perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan yang diberikan

untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang

seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk

mengatasi klaim secara efisien.

Apabila peserta asuransi syariah mengajukan klaim kepada pihak asuransi

syariah maka disini manajemen underwriting berperan penting untuk

mempertimbangkan dan menentukan apakah peserta tersebut berhak menerima

partisipasi ganti rugi yang dibuat oleh peserta asuransi syariah yang mengajukan

klaim kepada pihak asuransi syariah. Dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

juga menjelaskan bahwa klaim merupakan hak peserta asuransi yang wajib

diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang telah

disepakati pada awal perjanjian. Jumlah klaim tersebut dapat berbeda sesuai

dengan premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi.



7

Kemudian dari sinilah yang mempengaruhi dana tabarru, pendapatan

premi itu menambah dana tabarru’, hasil investasi juga menambah dana tabarru’,

sementara klaim dan underwriting mengurangi dana tabarru’. Dana tabarru’ yang

tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut surplus underwriting.

Peserta dan entitas pengelola dapat menerima surplus underwriting dan atau

sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke cadangan dana tabarru’ sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati. Cadangan dana tabarru’ (PSAK No. 108) adalah

cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada

peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana tabarru’ merupakan salah satu

wujud kehati-hatian perusahaan asuransi syariah agar dapat mencapai tujuan

pembentukannya yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru’.

Menurut PSAK 108 paragraf 12 yang menyatakan tentang saldo dan

tabarru’ dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana tabarru’ dan

surplus (defisit) underwriting dana tabarru’. Surplus underwriting dana tabarru

yang dilokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola,

surplus underwriting dana tabarru yang dilokasikan dilokasikan keperserta

disajikan dalam ekuitas. Sedangkan underwriting pelaporannya bisa dilihat di

total surplus (defisit) underwriting dana tabarru’.

Dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, menetapkan bahwa jika terdapat

surplus underwriting, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan

seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru’, disimpan sebagian sebagai cadangan

dana tabarru’ dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian sebagai

cadangan dana tabarru’ dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan
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asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif

tersebut cadangan dana tabarru’ selalu masuk dalam alternatif pendistribusian

surplus underwriting.

Perusahaan yang telah lama berdiri yaitu perusahaan Asuransi Takaful

Umum tutup di awal tahun 2017. Beberapa sumber menyebutkan penutupan

asuransi syariah pertama di Indonesia ini dikarenakan pemegang saham

mayoritas, PT Syarikat Takaful Malaysia Berhad tidak ingin lagi menambahkan

modal setornya ke perusahaan. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi

Syariah Indonesia, Erwin Noekman, yang dilansir dari situs Bisnis Indonesia

situasi asurasi takaful umum tutup ini memberikan pelajaran yang sangat baik.

Dalam laporan keuangan Asuransi Takaful Umum, perusahaan mengalami

kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Risk Based Capital (RBC) Asuransi

Takaful Umum di Desember 2013 tercatat sebesar 33%. Persentase Risk Based

Capital (RBC) Asuransi Takaful Umum mendekati angka merah aturan yang

ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 30%. Di tahun berikutnya,

laporan keuangan Asuransi Takaful Umum per Desember 2014 mencatat kerugian

bersih hingga 8 Milyar rupiah. Dari peristiwa awal tahun 2017 ini kita dapat ambil

pelajaran asuransi takaful umum tutup karena tiga hal. Pertama performa

perusahaan yang tidak baik karena kontribusi yang tidak tumbuh, kedua

perusahaan asuransi mesti memperhatikan dengan seksama rasio kecukupan

modal (RBC) yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan ketiga

mempersiapkan langkah strategis jika pemegang saham tidak mau menyuntikkan
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modal setor agar perusahaan bisa tetap bertahan (https://klinikasuransi.com

diakses pada 23 November 2017).

Salah satu fenomena yang juga menarik terjadi pada salah satu perusahaan

asuransi syariah di Indonesia yaitu perusahaan Asuransi BNI Life, di mana selama

dua tahun berturut-turut yaitu periode 2014 dan 2015 perusahaan mengalami

defisit underwriting dana tabarru’ yaitu sebesar 5.168 juta rupiah dan 5.260 juta

rupiah. Meskipun premi yang diterima perusahaan pada dua periode tersebut

cukup besar yaitu 22.036 juta rupiah dan 41.368 juta rupiah, serta mendapatkan

hasil investasi sebesar 2.779 juta rupiah dan 2.671 juta rupiah, tetap saja

perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam

menerapkan manajemen underwriting, di mana jumlah klaim lebih besar dari pada

premi yang diterima perusahaan. Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan

perusahaan tidak bisa memberikan tambahan terhadap cadangan dana tabarru’.

Dan sebaliknya, defisit tersebut mengakibatkan saldo dana tabarru’ berkurang

karena untuk menutup defisit yang terjadi. Kasus serupa juga terjadi di beberapa

asuransi syariah di Indonesia diantaranya: PT Great Eastern Life Indonesia tahun

2011, PT Sun Life Finacial Indonesia tahun 2011, PT Asuransi Allianz Utama

Indonesia tahun 2012, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia tahun 2011, AJB

Bumiputera 1912 tahun 2011 dan 2012, PT Tugu Pratama Indonesia tahun 2012

dan 2013, PT Asuransi Sinarmas tahun 2014.

Dari fenomena di atas, tingkat efisiensi pengelolaan dana tabarru’ menjadi

perhatian. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang cadangan dana

tabarru’. Yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Supiyanto (2015) dan Arief
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Fadlullah (2014) yang keduanya mempunyai hasil bahwa pendapatan premi dan

hasil investasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan

terhadap cadangan dana tabarru’. Dan juga penelitian dari Shofiyah (2016) yang

menambahkan klaim sebagai variable dependen. Peneliti merasa masih sangat

sedikit penelitian yang membahas mengenasi asuransi syariah. Oleh karena itu,

peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang asuransi syariah

dengan menambahkan variabel dependen dari penelitian sebelumnya, yaitu

underwriting. Sehingga judul dari penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan

Premi, Hasil Investasi, Klaim dan Underwriting Terhadap Cadangan Dana

Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang perlu

dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Premi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

2. Apakah Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

3. Apakah Klaim berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru’

pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

4. Apakah Underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?
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5. Apakah Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru’

pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah

untuk:

1. Mengetahui Pendapatan Premi berpengaruh signifikan terhadap cadangan

dana tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

2. Mengetahui Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap cadangan

dana tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

3. Mengetahui Klaim berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

4. Mengetahui Underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

5. Mengetahui Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim, dan Underwriting

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana

tabarru’ pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi :

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan

dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang

berkaitan dengan Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Klaim dan
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Underwriting berpengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru’ pada

perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia

2. Praktisi/perusahaan asuransi, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat

memberikan pemahaman dan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan

Asuransi yang ada di Indonesia.

3. Masyarakat, hasil yang diperoleh dapat dijadikan pengetahuan dan masukan

bagi masyarakat yang ingin bergabung dan berinvestasi di perusahaan

asuransi terutama di asuransi syariah yang ada di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I Bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Bab ini akan membahas tentang landasan teori Berisikan defenisi,

konsep, teori-teori, dan referensi yang bersumber dari buku, skripsi,

dan jurnal. Berisikan kajian-kajian terdahulu yang sesuai dengan

masalah yang diteliti, berisikan pandangan Islam yang sesuai dengan

masalah yang diteliti. Berisikan kerangka pemikiran, defenisi konsep,

konsep operasional, variabel penelitian, dan hipotesis.

BAB III Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, metode

pengumpulan data, jenis dan sumber data, operasional variabel dan

analisis data



13

BAB IV Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan

yang ditemukan dengan mengunakan metode kuantitatif.

BAB  V Bab ini akan berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang

berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk

peneliti selanjutnya.


