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ABSTRAK 

 

 

Siti Maryam (2016): “Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian 

terhadap Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan  Cabang  

Dumai menurut Perspektif Ekonomi Syariah”. 

 

 Permasalahan dalam Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan 

penulis, bahwa terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pemberian asuransi 

jaminan kematian terhadap ahli waris, yaitu ahli waris belum menerima 

sepenuhnya santunan yang diberikan oleh pihak BPJS. Sedangkan dari pihak 

BPJS menyatakan untuk pemberian asuransi ini telah sepenuhnya sesuai dengan 

prosedur yang dikeluarkan BPJS. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah 

Pelaksanaan Pemberian Asuransi  JKM (Jaminan Kematian) terhadap Ahli Waris 

sudah sesuai dari program BPJS itu sendiri.  

Penelitian ini di lakukan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai yang 

beralamat di jalan Jenderal Sudirman no 131 Dumai. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Asuransi Jaminan Kematian Terhadap 

Ahli Waris BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Menurut Perspektif Ekonomi 

Syariah. 

 Metode dalam Penelitian ini menggunakan metode analisa  deskriptif 

kualitatif.Pengumpulan data  penelitian melalui observasi, Wawancara, angket, 

dokuments.Populasi dalam penelitian ini adalah pihak BPJS Cabang Dumai dan 

peserta ahli waris yang mengikuti program jaminan kematian pada BPJS yang 

berjumlah 12 orang.Sample dari penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang yang 

diambil dari ahli waris peserta yang sudah meninggal. Dikarenakan populasi ini 

tidak besar maka seluruh populasi dijadikan sample sehingga metode 

pengambilan sample yang digunakan adalah Total Sanpling. 

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberian Asuransi Jaminan 

Kematian (JKM) kepada ahli waris BPJS Cabang Dumai   belum sesuai karena 

pihak BPJS  belum sepenuhnya memberikan santunan  jaminan kematian kepada 

ahli waris dari  peserta yang mengikuti program jaminan kematian dengan 

program yang telah ditetapkan Oleh pihak BPJS. Dapat dibuktikan dari hasil 

rekapitulasi angket ialah kurang baik, karena berada pada rentang 0-55 % dari 

hasil presentase rekapitulasi skor nilai angket yaitu 47,5 %.Serta tinjauan ekonomi 

syariah belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam,karenadalam menjalani 

Pelaksanaan Pemberian Asuran JKM (Jaminan Kematian) terdapat unsur gharar 

(Ketidakjelasan) bagi peserta dalam menerima hasil atau dalam menerima 

asuransi jaminan kematian bagi ahli waris. 

 
 


