
77 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau Agency 

Kota Pekanbaru menggunakan akad tijarah dan akad tabarru’ guna 

menjaga keabsahan transaksi sesuai kaidah syariah. Peserta atau calon 

nasabah harus paham dari awal akad agar dikemudian hari tidak terjadi 

kesalahpahaman sebelum masa perjanjian berakhir. Karena PT. Asuransi 

Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru telah jelaskan di awal 

akad tentang point-point penting yang disampaikan kepada calon nasabah.  

2.  Menurut Fiqh Muamalah pelaksanaan akad dalam asuransi syariah adalah 

sah. Konsep dasar dari asuransi syariah  PT. Asuransi Takaful Keluarga 

Ro Riau Agency Kota Pekanbaru, tidak mengandung unsur gharar, maisir 

dan riba, namun terdapat zhulm (merugikan atau ketidak adillan terhadap 

salah satu pihak) karena banyak para peserta nasabah belum memahami 

pelaksanaan akad tersebut. Selain itu juga terdapat manfaat didalamnya 

yaitu dengan bisnis asuransi syariah tersebut dapat membantu para 

masyarakat untuk saling melindungi dan tolong menolong dalam 

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan 

syari’ah. Pelaksanaan akad asuransi syariah pada pada PT. Asuransi 

Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru ini telah memenuhi 

persyaratan diantaranya premi yang dibayarkan, jangka waktu (masa 

kontrak), akad yang digunakan adalah akad tabarru ,akad tijarah 

pengelolaan dana akan dialokasikan melalui akad mudharabah (bagi hasil), 
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klaim yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan pelaksanaan 

akadnya tersebut juga dikelola secara syariah namun kurangnya penegasan 

dan pemahaman  hingga adanya nasabah tidak mengerti tentang akad-akad 

yang telah disepakati. 

 

B. Saran  

1. Untuk pemasaran produk asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful 

Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru sebaiknya lebih digiatkan 

dalam penjelasan dan pemahaman tentang akad. Dikarenakan masyarakat 

masih banyak yang belum mengetahui atau masih awan dengan asuransi 

terutama asuransi syariah. 

2.  Bagi masyarakat yang ingin menjadi peserta asuransi sebaiknya memilih 

perusahaan asuransi yang menjalankan kegiatan asuransinya sesuai dengan 

prinsip-prinsip asuransi syariah .  


