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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling tolong-

menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset

dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko

tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari defenisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling

melindungi dan tolong-menolong yang disebut ta’awun. Yaitu, prinsip hidup

saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara

sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

2.2 Landasan Hukum Asuransi Islam

Peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang Asuransi Islam, yaitu

pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.

4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Dalam menjalankan

usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih

menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI), yaitu fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang

Pedoman Umum Asuransi Syariah.
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2.3 Falsafah Dasar Asuransi Islam

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan

perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful

berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kafala-yakfulu. Ilmu tashrif atau

sharaf memasukkan kata takaful kedalam kelompok bina muta’di, yaitu

tafaa’aala yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus

ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan

keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu

sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti: kematian, bencana, dan

sebagainya. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam adalah sebagai berikut.

1. Saling Bertanggung Jawab

Hal ini sesuai dengan tuntunan Hadist-hadist yang diriwayatkan

oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut.

a. Hadist Nabi Muhammad SAW:

1) “Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang

beriman antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh, apabila

salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh

lainnya ikut merasakannya” (diriwayatka oleh al-Bukhari dan

Muslim).

2) “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan

yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain”

(diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).
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2. Saling Bekerja Sama untuk Bantu Membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-

Qur’an dan shadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut.

a) Al-Qur’an

Al-Qur;an surat al- Maidah (5): 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran”.

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

“Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan

memenuhi kebutuhannya” (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

dan Abu Daud). “Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia

menolong sesamanya” (diriwaytkan oleh Ahmad dan Abu Daud).

3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam al-

Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar sebagai berikut.

a) Al-Qur’an

1) QS. Quraisy (106): 4

“(Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
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2) QS. al- Baqarah (2): 126

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah

negeri ini, negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari

buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka

kepada Allah dan hari kemudian ”.

b) Hadits Nabi Muhammad SAW

“ Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang

memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga

manusia” (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).

“Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan

perut kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan”

(diriwayatkan oleh Al-Bazaar).
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2.4 Perbedaan antara akuntansi asuransi kovensional dan syariah

(takaful)

Tabel 1.1
Perbedaan Asuransi Konvensional dan Syariah

No Akuntansi Asuransi Konvensional Akuntansi Asuransi Syariah

1
Premi Asuransi diakui sebagai
pendapatan-pendapatan meskipun
premi asuransi belum dibayarkan.

Premi Asuransi benar-benar
diakui sebagai pendapatan jika
diterima secara tunai.

2 Beban retakaful selama masa
perjanjian diakui sebagai asuransi
awal yang dikover.

Beban retakaful diakui sebagai
utang sampai angsuran atau
premi takaful dibayarkan. Dan
beban retakaful diakui sebagai
pendapatan jika dibayarkan lebih
awal.

3 Dana asuransi yang terhimpun
dikelola untuk kepentingan bisnis
perusahaan dengan keuntungan
yang dinikmati oleh perusahaan
dan pemegang saham.

Dana asuransi takaful yang
terhimpun  dikelola dengan
konsep mudharabah.

4 Laba atau surplus investasi
ditransfer ke pemegang saham.

Laba investasi dari dana takaful
keluarga yang terhimpun
dibagikan kepada peserta takaful
keluarga dan perusahaan tidak
berhak mengakui surplus ini
sebagai pendapatan.

5 Keuntungan yang didapatkan oleh
perusahaan asuransi merupakan
laba perusahaan.

Ada pembagian keuntungan
berdasarkan rasio yang
disepakati dalam perjanjian.

2.5 Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.

21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

a) Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful, dan Tadhamun) adalah usaha saling

tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi

dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola
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pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad

(perikatan) yang sesuai dengan syariah.

b) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan

komersial.

c) Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk dengan

tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

komersial.

d) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah

dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam

akad.

e) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam Asuransi

a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad

tijarah dan akad tabarru’.

b) Akad tijarah adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru’ adalah

hibah.

c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.

2) Cara dan waktu pembayaran premi.

3) Jenis akad tijarah dan akad tabarru’ serta syarat-syarat yang

disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
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3. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’

a) Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai

mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shaibul mal

(pemegang polis).

b) Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4. Ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru’

a) Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru’, bila pihak yang

tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga

menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan

kewajibannya.

b) Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

5. Jenis asuransi dan akadnya

a) Dari segi jenis, asuransi terdiri dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b) Akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

6. Premi

a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad

tabarru’.

b) Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan

dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

c) Premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.
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Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh

peserta yang terdiri atas Dana tabungan dan Tabarru’. Dana tabungan

adalah titipan peserta asuransi syariah (Life Insurance) dan akan mendapat

alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang

diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan

dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan yang mengajukan klaim,

baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan

dana tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan

diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan

untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (Life maupun general

insurance).

2.6 Keunggulan Asuransi Syariah

1. Bebas dari Gharar (Ketidakpastian)

Menurut bahasa, arti gharar adalah al-khida’ ‘penipuan’, suatu

tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar

dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang

diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta

asuransi, pemegang polis, dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa

yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan,

tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat

berdasaskan pengandaian (ihtimal) semata. Inilah yang disebut gharar

“ketidakjelasan” yang dilarang dalam Islam.
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2. Bebas dari Maisir (Judi atau Untung-Untungan)

Kata Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah

memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau

mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Mohd Fadzli Yusof (Sula,

2004:51) menjelaskan bahwa unsur maisir dalam asuransi konvensional

terjadi karena didalamnya terdapat faktor gharar. Ia mengatakan, adanya

unsur al-maisir atau perjudian akibat adanya unsur gharar, terutama dalam

kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia

sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar sebagian

premi-nya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu.

Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak

diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai

al-maisir atau perjudian dalam asuransi konvensional.

Syafi’i Antonio (Sula, 2004:51) mengatakan bahwa unsur maisir

artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun dipihak lain justru

mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan

sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing

period, biasanya tahun ketiga (untuk produk tertentu), maka yang

bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan

kecuali sebagian kecil saja.

3. Bebas dari Riba (Bunga)

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal

secara batil. Riba merupakan salah satu dosa dari dosa-dosa besar yang

telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya
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dalam segala bentuk, macam maupun namanya. Pada asuransi syariah, riba

ini tidak akan terjadi, karena premi pada asuransi syariah tidak terdapat

unsur bunga (riba).

4. Adanya bagi hasil (Profit Sharing)

Pada asuransi konvensional, semua keuntungan dari kegiatan usaha

dalam satu tahun adalah keuntungan perusahaan dan menjadi hak milik

perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan

dikembalikan  lagi ke perusahaan dalam bentuk penyertaan modal.

Sedangkan pada asuransi syariah, semua keuntungan dan kerugian yang

diperoleh bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme yang

ada di asuransi konvensional, tetapi dilakukan bagi hasil (al-mudharabah)

antara perusahaan dengan peserta sebagaimana yang telah diperjanjikan

atau menjadi akad di awal ketika masuk asuransi syariah.

2.7 Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Perusahaan sebagai Pemegang Amanah

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling

bertanggungjawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para

pesertanya. Perusahaan asuransi diberikan kepercayaan atau amanah oleh

para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang

halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai

isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian

keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah

(sistem bagi hasil). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana
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itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan

(nisbah) yang telah disepakati.

2. Sistem pada Produk Saving (Ada Unsur Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara

teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan tergantung

kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah

minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh

peserta, akan dipisahkan dalam dua rekening yang berbeda.

a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta,

yang dibayarkan bila :

1) Perjanjian berakhir,

2) Peserta mengundurkan diri,

3) Peserta meninggal dunia.

b. Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah

diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling

tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :

1) Peserta meninggal dunia,

2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

3. Sistem pada Produk Non Saving

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam

rekening tabarru’ perusahaan. Yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan

oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan

saling membantu, dan dibayarkan bila:

a. Peserta meninggal dunia,

b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).
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2.8 Laba

FASB Statement medefinisikan accounting income atau laba akuntansi

sebagai perubahan dalam ekuitas (net asset) dari suatu entity selama suatu periode

tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal

bukan dari pemilik (Harahap, 2007:241). Laba akuntansi secara operasional

didefenisikan sebagai perbedaan antara realisasi laba yang tumbuh dari transaksi-

transaksi selama periode berlangsung dan biaya-biaya historis yang berhubungan

(Belkaoui, 2007:229). Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar

keuangan yang memiliki berbagai kegunaan. Laba adalah selisih lebih pendapatan

atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut

selama periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laba

sejauh mana suatu perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan penjualan

sebagai selisih dari keseluruhan usaha yang didalam usaha itu terdapat biaya yang

dikeluarkan untuk proses penjualan selama periode tertentu.

Menurut akuntansi yang dimaksud laba akuntansi adalah perbedaan antara

revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu

dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Harahap,

2005:273). Untuk menentukan laba tidak hanya pengakuan pendapatan dan

keuntungan saja yang harus ditetapkan, tetapi juga pengakuan beban dan kerugian

(Hery, 2009:142). Jadi, pendapatan dan beban adalah penentu laba suatu

perusahaan.
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Laba merupakan item laporan keuangan mendasar dan penting yang

memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba secara umum diyakini

sebagai dasar untuk:

1. Laba merupakan dasar untuk perpajakan dan pendistribusian kembali

kesejahteraan di antara individual. Versi laba seperti ini dikenal sebagai

laba kena pajak (taxable tax), dihitung sesuai dengan aturan yang

ditetapkan oleh badan fiskal pemerintah.

2. Laba diyakini sebagai petunjuk bagi kebijakan dividen perusahaan dan

penyimpanan. Laba diakui merupakan indikator jumlah maksimum yang

dapat didistribusikan sebagai dividen dan ditahan untuk ekspansi atau

diinvestasikan kembali kedalam perusahaan.

3. Laba dipandang sebagai petunjuk investasi dan pembuatan keputusan.

Secara umum dihipotesiskan bahwa investor akan memaksimumkan

kembalian atas modal yang diinvestasikan, sepadan dengan tingkat resiko

yang diterima.

2.9 Sumber Pendapatan Asuransi Jiwa Syariah

1. Pendapatan Premi

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan

oleh peserta yang terdiri dari Dana Tabungan dan Tabarru’ kepada

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Sula,

2004:30). Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah (life

insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari

pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan
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Tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan

diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan

untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general

insurance). Unsur tabarru’ pada asuransi jiwa, perhitungannya diambil

dari tabel mortalitas (harapan hidup) yang besarnya tergantung pada usia

dan masa perjanjian.

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut juga net premium

karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup) dan didalamnya tidak

terdapat unsur loading (komisi agen, biaya administrasi, dan lain-lain).

Juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi

konvensional. Namun, karena pertimbangan pasar (market) dan kondisi

sosial masyarakat, dimana tidak mungkin di Indonesia yang saat ini

asuransi syariah belum dikenal, tidak menggunakan tenaga agen (agency

system), maka beberapa perusahaan asuransi masih mendapat izin dari

Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menggunakan biaya loading dalam

jumlah tertentu dari premi tahun pertama, dengan syarat penggunaan biaya

loading ini diketahui oleh peserta asuransi (Sula, 2004:314).

Pendapatan premi pada asuransi syariah adalah pendapatan premi

asuransi yang diperoleh melalui penjualan produk dan jasa asuransi ke

peserta asuransi (Astria, 2009:37). Pendapatan premi adalah jumlah

pendapatan premi resmi dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur

dalam periode satu tahun. Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang
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mempengaruhi laba perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penetapan premi

mempunyai peranan yang penting dalam strategi perusahaan.

Tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi sebagian

besar didasari oleh jumlah risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan

asuransi tersebut untuk polis yang diterbitkan. Jika perusahaan asuransi

secara konsisten salah menilai risiko yang akan ditanggung, maka premi

yang ditetapkan tidak akan cukup untuk membayar klaim dan manfaat

yang dijanjikan. Pendapatan premi bersumber dari pembayaran yang wajib

dilakukan oleh setiap peserta pada asuransi jiwa syariah yang dilakukan

secara teratur kepada perusahaan asuransi jiwa syariah yang bersangkutan

sesuai kesepakatan dalam akad (Astria, 2009:46).

Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah (Sula,

2004:311) menyebut premi ini dengan istilah kontribusi (contribution) atau

dalam bahasa fiqih disebut al-musahamah. Teori menyatakan bahwa

semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin

besar pula nilai tabarru’ nya (Sula, 2004:311). Ini berarti jika premi yang

diterima perusahaan asuransi dari peserta asuransi besar maka, dana yang

dapat diinvestasikan juga semakin besar.

2. Hasil Investasi

Menurut Lawrence & Michael (Sula, 2004:379), suatu portofolio

adalah kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan

keuntungan investasi. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio

adalah tidak lain untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko
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yang minimal. Hasil investasi tersebut diperoleh dari penanaman modal

dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan

bagi hasil yang optimum. Hasil investasi memegang peranan penting bagi

pendapatan perusahaan asuransi syariah. Oleh karena itu, agar sebuah

bisnis sukses dan dapat menghasilkan untung, hendaklah bisnis itu

didasarkan pada keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati. Hasil yang

akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat akan ini akan

nyata dan tahan lama. 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. Besarnya bagi hasil tergantung kondisi perusahaan, semakin

sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan asuransi, semakin besar

pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta (Sula, 2004:319). Ini

berarti semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi, semakin

besar pula dana yang dapat diinvestasikan sehingga diperoleh hasil

investasi yang besar, dimana semakin besar hasil investasi maka semakin

besar pula laba yang diperoleh perusahaan (Astria, 2009:82).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan

Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem

Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:
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a) Deposito dan sertifikat deposito syariah.

b) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek.

d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.

e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.

f) Unit penyertaan reksa dana syariah.

g) Penyertaan langsung syariah.

h) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.

i) Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan

bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli

dengan pembayaran ditangguhkan).

j) Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)

k) Pinjaman polis.

2.10 Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon

tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup

asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung

(Sula, 2004:183). Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara

sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif

sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu. Dengan demikian,

underwriting adalah proses dimana pengelola asuransi syariah

mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi

yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan.
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Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko

yang akan ditanggung dan proses dimana pengelola asuransi syariah

mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi

yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan. Tugas itu

merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi.

Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu

bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama

mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam

kelompok yang diasuransikan sesuai dengan informasi data statistik yang

diperoleh.

Teori menyatakan bahwa maksud underwriting adalah memaksimalkan

laba melalui penerimaan risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba (Sula,

2004:183). Ini berarti semakin baik pengelolaan underwriting dalam suatu

perusahaan asuransi, maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan

mendatangkan laba. Semakin buruk pengelolaan underwriting dalam perusahaan

asuransi, maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan mendatangkan

rugi.

Konsep dasar underwriting asuransi syariah adalah memberikan skema

pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara

relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan

para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan

yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati

perlindungan yang mereka butuhkan.
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Tugas utama underwriter adalah mengatur dana seefektif mungkin dan

menguntungkan. Pada asuransi syariah peran underwriter adalah sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.

2. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko-risiko tersebut.

3. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi.

4. Mengenakan biaya upah  pada dana kontribusi peserta.

5. Mengamankan margin profit.

Dalam melakukan proses seleksi dan klasifikasi, perusahaan memeriksa

beberapa faktor untuk menjamin bahwa peserta diperlakukan secara adil, tidak

terbebani biaya yang berlebihan, serta rate yang pantas.

Ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian seorang underwriter:

1. Umur (Age)

Mortalitas masa depan yang diprediksi sangat berhubungan dengan

umur. Semakin tua seseorang, dengan asumsi hal lain sama, semakin besar

kemungkinan kematian. Oleh karena itu, umur menjadi faktor kunci dalam

nenetukan rate tabarru’. Beberapa perusahaan mungkin menolak beberapa

tipe pertanggungan terhadap orang-orang lanjut usia (misal: di atas 75

tahun).

2. Jenis Kelamin (Sex)

Jenis kelamin pemohon, misalnya umur wanita atau pria, jarang

digunakan sebagai faktor seleksi. Tetapi, lebih sering digunakan sebagai

faktor klasifikasi dalam penentuan rate, terutama yang berhubungan

dengan tingkat individu. Problabilitas kematian wanita biasanya lebih
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rendah dibandingkan dengan laki-laki. Karena itu, biasanya pengelola

asuransi syariah mengenakan rate yang lebih rendah dan biaya tunjangan

hidup yang lebih tinggi untuk wanita daripada pria.

3. Aspek Medik (Medical Aspects)

Yang termasuk dalam kategori aspek medik disini misalnya kondisi

fisik, sejarah proporsional, sejarah keluarga, status finansial, dan

pekerjaan.

a) Kondisi Fisik (Physical Condition). Kondisi fisik pemohon adalah

kepentingan dasar bagi underwriting. Satu dari penentu kondisi fisik

tubuh adalah berat badan. Tubuh meliputi, tinggi, berat, dan

perkembangan berat badan. Pengalaman menunjukkan bahwa kelebihan

berat badan meningkatkan kematian pada segala umur, sedangkan berat

badan yang cukup tidak berpengaruh pada rate. Kegemukan dapat

memperbesar signifikansi penyakit fisik lainnya seperti kondisi jantung

dan sebagainya.

b) Sejarah Personal (Personal History). Perusahaan menanyakan segi-segi

latar belakang peserta yang diajukan yang mungkin menjadi pendugaan

atas perkiraan mortalitasnya. Penyelidikan ini meliputi catatan

kesehatan individu, kebiasaan, dan jumlah asuransi yang sedang

berjalan. Catatan kesehatan biasanya menjadi bukti yang paling penting

dari faktor sejarah personal.

c) Sejarah Keluarga (Family History). Sejarah keluarga dianggap penting

bagi beberapa perusahaan karena sifat-sifat tertentu akibat keturunan.
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Jika sejarah menunjuk bahwa kebanyakan anggota keluarga hidup lama

tanpa menderita sakit lever, kanker, diabetes, dan penyakit serius

lainnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa peserta yang diajukan akan

menjadi kurang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut.

d) Status Finansial (Financial Status). Status finansial calon peserta sangat

kritikal dalam proses underwriting. Jumlah yang dipertanggungkan

harus sebanding dengan jumlah kerugian yang diantisipasi. Dasar

finansial underwriting adalah menetapkan bahwa jumlah polis yang

dikeluarkan akan menggantikan kerugian yang tidak semestinya, dan

bukan untuk menyediakan profit bagi seseorang.

e) Pekerjaan (Occupation). Risiko pekerjaan tidak sepenting sekarang

dibandingkan waktu lampau. Walaupun dalam kasus tertentu, hal ini

mungkin penting yang bisa meningkatkan resiko dalam sedikitnya tiga

cara yang berbeda. Pertama, pekerjaan tersebut mungkin menimbulkan

risiko lingkungan misalnya pekerjaan tersebut mungkin menimbulkan

risiko lingkungan misalnya kerentanan terhadap kekerasan, hidup yang

tidak teratur, atau godaaan untuk mencoba obat-obatan atau kecanduan

alkohol. Kedua, kondisi fisik lingkungan dan pekerjaan dapat menjadi

sikap tertentu terhadap kesehatan dan umur panjang dalam kasus orang

yang kerja dekat dengan debu, daerah dengan ventilasi udara yang

buruk, atau mudah terkena racun kimia. Terakhir, ada risiko dari

kecelakaan seperti yang dialami pembalap profesional, pengumpul hasil

panen, dan penyelam profesional.
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2.11 Biaya atau Beban pada Asuransi Syariah

1. Beban Klaim

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pedoman

umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib

diberikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian atau

kesepakatan dalam akad (Astria, 2009:38). Oleh karena itu, penting bagi

pengelolaan asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan

konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat

penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan

memperlambat ini tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses

yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Yang

lebih penting, bahwa klaim adalah hak peserta dan dananya diambil dari

tabarru’ semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan

proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum)

hampir sama, baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Yang

membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan

kejujuran dalam menilai suatu klaim. Teori menyatakan bahwa beban

merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba (Nafarin,

2009:55). Ini berarti jika beban klaim rendah, laba yang diperoleh akan

tinggi dan jika beban tinggi maka laba yang akan diperoleh rendah.
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2. Beban Operasional

Beban operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan. Menurut

Jusuf (2008:33), biaya operasional atau biaya operasi (operating expenses)

adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk

perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan

sehari-hari. Beban merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh

laba (Nafari, 2009:55). Teori menyatakan bahwa tingginya biaya operasi

akan membuat peningkatan laba turun, begitu juga sebaliknya jika biaya

operasi rendah maka peningkatan laba akan naik (Juki dalam Nasution dan

Mona Lisa, 2012:01).

2.12 Penelitian Terdahulu

Palupy (2006), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1985-2004, penerimaan

pemi dan hasil investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

tingkat pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia pada taraf nyata 5 % ( α

= 0,05) dengan koefisien masing-masing sebesar 0,774111 dan 0,507201.

Sedangkan klaim, lapses, krisis ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan

signifikan terhadap tingkat pendapatan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia

pada taraf nyata 5 % (α = 0,05) dengan koefisien masing-masing sebesar

-0,257512, -2, 062252, dan -1280,340.
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Fikri (2009), melakukan penelitian tentang pengaruh premi, klaim, hasil

investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi jiwa (studi kasus PT Asuransi

Syariah Msubarakah). Dari penelitiannya tersebut diketahui bahwa alat terpenting

yang paling efektif dalam peningkatan laba perusahaan asuransi jiwa syariah

diperoleh dari hasil underwriting dan hasil investasi. Setiap satu kenaikan variabel

hasil underwriting akan menaikkan laba sebesar Rp. 100 (dalam juta) dan

berpengaruh sebesar 92 persen. Setiap satu kenaikan variabel hasil investasi akan

menaikkan laba sebesar Rp. 139 (dalam juta) dan berpengaruh sebesar 92 persen.

Untuk saat ini variabel premi dan klaim memberikan nilai negatif dalam

persamaan regresi karena variabel tersebut tidaklah memberikan kontibusi positif

terhadap laba.

Astria (2009), melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Laba Asuransi Takaful Keluarga. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa penerimaan premi dan hasil investasi memiliki pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap laba asuransi takaful keluarga dengan nilai

koefisien regresi masing-masing sebesar 0,786667 dan 1,555939. Sedangkan

beban klaim, beban opersional, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap laba asuransi takaful keluarga dengan nilai koefisien regresi

masing-masing sebesar -0,81639, -0,99134, dan -3549,47.

Septianawati (2012), melakukan penelitian tentang analisis pengaruh

pendapatan asuransi jiwa terhadap tingkat rentabilitas dan laba pada PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) periode 2008-2012. Hasil penelitiannya adalah analisis

pengaruh dan hubungan pendapatan premi terhadap rentabilitas pada PT Asuransi
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Jiwasraya untuk periode 2008-2012 berdasarkan perhitungan Analisis Regresi dan

Korelasi Sederhana menunjukkan nilai thitung untuk variabel pendapatan premi

sebesar -0,284 lebih besar dari nilai ttabel = -2.353. Berarti tidak terdapat hubungan

signifikan antara pendapatan premi terhadap rentabilitas ekonomi PT. Asuransi

Jiwasraya periode 2008-2012. Analisis pengaruh dan hubungan pendapatan premi

terhadap laba pada PT. Asuransi Jiwasraya untuk periode 2008-2012 berdasarkan

perhitungan Analisis Regresi dan Korelasi Sederhana menunjukkan nilai thitung

untuk variabel pendapatan premi sebesar 0,827 lebih kecil dari nilai ttabel = +2.353.

Berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara pendapatan premi terhadap laba

pada PT. Asuransi Jiwasraya untuk periode 2008-2012.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil Penelitian

1 Michelia E.
Palupy
(2006)

Analisis faktor-
faktor yang
memengaruhi
tingkat
pendapatan
perusahaan
asuransi jiwa di
Indonesia

1. Penerimaan premi dan hasil investasi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat pendapatan asuransi
jiwa di Indonesia dengan koefisien
masing-masing sebesar 0,774111
dan 0,507201.

2. Klaim, lapses, dan krisis ekonomi
memiliki pengaruh yang negatif dan
signifikan terhadap tingkat
pendapatan perusahaan asuransi jiwa
di Indonesia dengan koefisien
masing-masing sebesar -0,257512, -
2,062252, dan

-1280,340.
2 Dian Astria

(2009)
Analisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
laba PT asuransi
takaful keluarga

1. Penerimaan premi dan hasil investasi
memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap laba asuransi
takaful keluarga dengan nilai
koefisien regresi masing-masing
sebesar 0,786667 dan 1,555939.

2. Beban klaim, beban opersional, dan
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krisis ekonomi memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap laba
asuransi takaful keluarga dengan
nilai koefifien regresi masing-
masing sebesar -0,81639, -0,99134,
dan -3549,47.

3 M. Agung
Ali Fikri
(2009)

Pengaruh premi,
klaim, hasil
investasi, dan
underwriting
terhadap laba
asuransi jiwa
syariah (studi
kasus: PT
Asuransi Syariah
Mubarakah

1. Pendapatan premi dan klaim
berpengaruh negatif terhadap laba
asuransi syariah Mubarakah.

2. Hasil investasi dan surplus
underwriting berpengaruh positif
terhadap laba asuransi syariah
mubarakah.

4 Dewi
Septianawati
(2013)

Analisis Pengaruh
Pendapatan
Asuransi Jiwa
terhadap Tingkat
Rentabilitas dan
Laba pada PT.
Asuransi
Jiwasraya
(Persero) periode
2008-2012

1. Tidak terdapat hubungan signifikan
antara pendapatan premi terhadap
rentabilitas ekonomi PT. Asuransi
Jiwasraya periode 2008-2012.

2. Tidak terdapat hubungan signifikan
antara pendapatan premi terhadap
laba pada PT. Asuransi Jiwasraya
untuk periode 2008-2012.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil penelitian yang berbeda yaitu,

pendapatan premi berpengaruh negatif dan tidak mempunyai hubungan signifikan

terhadap laba. Karena adanya perbedaan hasil penelitian ini, penulis ingin menguji

kembali variabel tersebut dengan menambahkan beberapa variabel. Pada

penelitian ini digunakan variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat

(dependen) yang digunakan adalah laba asuransi jiwa syariah di Indonesia.

Sedangkan variabel bebas (independen) yang digunakan adalah pendapatan premi,

hasil investasi, underwriting, beban klaim, dan beban operasional.
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2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pendapatan premi,

hasil investasi, underwriting, beban klaim, dan beban operasional berpengaruh

terhadap laba Asuransi Syariah di Indonesia. Adapun bagan kerangka pemikiran

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

VARIABEL INDEPENDEN

VARIABEL

DEPENDEN

2.14 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Laba

Pendapatan premi pada asuransi syariah bersumber dari

pembayaran yang wajib dilakukan oleh setiap peserta pada asuransi jiwa

syariah yang dilakukan secara teratur kepada perusahaan asuransi jiwa

syariah yang bersangkutan sesuai kesepakatan dalam akad (Astria,

2009:46). Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi

PENDAPATAN PREMI   (X1)

HASIL INVESTASI          (X2)

LABA
(Y)BEBAN KLAIM                (X4)

UNDERWRITING (X3)

BEBAN OPERASIONAL (X5)
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laba perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penetapan premi mempunyai

peranan yang penting dalam strategi perusahaan. Beberapa pakar asuransi

syariah seperti M.M Billah (Sula, 2004:311) menyebut premi ini dengan

istilah kontribusi (contribution) atau dalam bahasa fiqih disebut al-

musahamah.

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan

oleh peserta yang terdiri dari Dana Tabungan dan Tabarru’ kepada

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Sula,

2004:30). Dana tabungan adalah titipan dari peserta asuransi syariah (life

insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari

pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan

Tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan

diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan

untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general

insurance).

Teori menyatakan bahwa semakin tinggi usia dan semakin panjang

masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai tabarru’ nya (Sula,

2004:311). Ini berarti jika premi yang diterima perusahaan asuransi dari

peserta asuransi besar maka, dana yang dapat diinvestasikan juga semakin

besar dan laba yang akan diperoleh juga besar.

Palupy (2006) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerimaan

premi memiliki pengaruh positif yang cukup besar dan signifikan terhadap

tingkat pendapatan asuransi jiwa di Indonesia dengan taraf nyata α = 0,05.
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Koefisien regresi penerimaan premi sebesar 0,774111. Hal ini

menunjukkan jika terjadi peningkatan terhadap penerimaan premi sebesar

1 milyar rupiah akan meningkatkan pendapatan perusahaan asuransi jiwa

sebesar 0,774111.

Fikri (2009), menyebutkan dalam penelitiannya penerimaan premi

berpengaruh negatif terhadap laba Asuransi Syariah Mubarakah. Semakin

besar nilai premi, maka akan membuat besar nilai klaim semakin tinggi.

Hal ini terjadi karena premi yang dibuat perusahaan mengandung unsur

resiko yang memicu terjadinya klaim.

Astria (2009), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penerimaan

premi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Asuransi

Takaful Keluarga. Nilai koefisien pendapatan premi adalah sebesar

0,786667. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pendapatan premi

sebesar 1 milyar, maka Laba Asuransi Takaful Keluarga akan meningkat

sebesar 0,786 milyar. Adanya perbedaan hasil penelitan yang dilakukan

oleh Fikri dan Astria. Fikri mengemukakan bahwa pendapatan premi

berpengaruh negatif terhadap Laba Asuransi Syariah Mubarakah

sedangkan Astria menyatakan bahwa pendapatan premi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Laba Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah

sebagai berikut.

H1 : Pendapatan Premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
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2. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Laba

Menurut Lawrence & Michael (Sula, 2004:379), suatu portofolio

adalah kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan

keuntungan investasi. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio

adalah tidak lain untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko

yang minimal. Hasil investasi tersebut diperoleh dari penanaman modal

dengan melakukan diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan

bagi hasil yang optimum. Hasil investasi memegang peranan penting bagi

pendapatan perusahaan asuransi syariah.

Pada asuransi jiwa syariah, profit (keuntungan) yang diperoleh dari

hasil investasi yang dilakukan melalui instrumen investasi yang

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

diperjanjikan. Menurut teori, besarnya bagi hasil tergantung kondisi

perusahaan, semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan

maka semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta

(Sula, 2004:319). Ini berarti semakin besar premi yang diterima

perusahaan asuransi, semakin besar pula dana yang dapat diinvestasikan

sehingga diperoleh hasil investasi yang semakin besar, dimana semakin

besar hasil investasi maka semakin besar pula laba yang diperoleh

perusahaan, begitu juga sebaliknya (Astria, 2009:82).

Menurut Palupy (2006), Hasil investasi memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,507201. Menurut Fikri (2009),
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Hasil investasi berpengaruh positif terhadap Laba Asuransi Syariah

Mubarakah. Setiap satu kenaikan variabel hasil investasi akan menaikkan

laba sebesar Rp. 139 (dalam juta) dan berpengaruh sebesar 92 persen.

Menurut Astria (2009), Hasil investasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap Laba Asuransi Takaful Keluarga dengan nilai

koefisien regresi sebesar 1,555939.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut.

H2: Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba

Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.

3. Pengaruh Underwriting terhadap Laba

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan

risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang

esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Keputusan-keputusan

underwriting yang bijaksana sangat penting untuk memastikan bahwa

suatu perusahaan asuransi tetap memiliki kemampuan keuangan yang

sehat dan mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar

manfaat klaim yang sah. Apabila suatu perusahaan asuransi menerima

begitu banyak risiko yang meragukan tanpa melakukan penyesuaian premi

yang memadai, maka perusahaan asuransi harus membayar klaim lebih

banyak daripada yang seharusnya. Jika suatu perusahaan asuransi tidak

bisa menerima risiko yang cukup layak dengan tingkat premi yang layak

pula, maka perusahaan asuransi tersebut tidak akan memperoleh
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keuntungan (Fikri, 2009: 16). Teori menyatakan bahwa maksud

underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan risiko yang

diperkirakan akan mendatangkan laba (Sula, 2004:183). Ini berarti

semakin baik pengelolaan underwriting dalam suatu perusahaan asuransi,

maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan mendatangkan laba,

dimana perusahaan akan mengalami surplus underwriting dana tabarru’

dan semakin buruk pengelolaan underwriting dalam perusahaan asuransi,

maka distribusi risiko yang diterima perusahaan akan mendatangkan rugi,

dimana perusahaan akan mengalami defisit underwriting dana tabarru’.

Hasil underwriting adalah nilai yang didapat dengan menghitung

selisih antara pendapatan underwriting dan beban underwriting.

Pendapatan underwriting perusahaan asuransi dapat diperoleh dari

pendapatan premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan

premi yang belum menjadi pendapatan. Sedangkan beban underwriting

dapat diperoleh perusahaan asuransi dari pengeluaran klaim atau manfaat

asuransi, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan kewajiban manfaat

polis masa depan dan kenaikan atau penurunan estimasi klaim.

Tingginya hasil underwriting secara umum menunjukkan baiknya

proses underwriting yang telah dilakukan. Sedangkan penurunan hasil

underwriting menunjukkan semakin memburuknya kinerja underwriting

selama periode tertentu, yang biasanya diukur dalam jangka waktu

tahunan. Baik buruknya kinerja underwriting bergantung seberapa tepat

underwriter membuat keputusan yang objektif terhadap calon tertanggung
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(Fikri, 2009: 23). Ini berarti jika proses pengelolaan underwriting baik,

maka hasil underwriting akan baik,  dan pendapatan underwriting lebih

besar daripada beban underwriting sehingga perusahaan akan

mendapatkan keuntungan dari selisih pendapatan underwriting dan beban

underwriting tersebut. Namun jika proses underwriting buruk, maka hasil

underwriting akan buruk, dan pendapatan underwriting lebih kecil

daripada beban underwriting sehingga perusahaan tidak akan

mendapatkan keuntungan dari underwriting tersebut.

Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan

mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada

proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang

menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan sesuai dengan

informasi data statistik yang diperoleh.

Fikri mengemukakan dari penelitiannya bahwa alat terpenting yang

paling efektif dalam peningkatan laba perusahaan asuransi jiwa syariah

diperoleh dari hasil underwriting dan hasil investasi. Setiap satu kenaikan

variabel hasil underwriting akan menaikkan laba sebesar Rp. 100 (dalam

juta) dan berpengaruh sebesar 92 persen.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan hipotesis

sebagai berikut.

H3 : Underwriting berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba

Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
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4. Pengaruh Beban Klaim terhadap Laba

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh

perusahaan asuransi berdasarkan perjanjiakn atau kesepakatan dalam akad.

Oleh karena itu, penting bagi pengelolaan asuransi syariah untuk

mengatasi klaim secara efisien. Klaim adalah hak peserta dan dananya

diambil dari tabarru’ semua peserta, karena itu wajib bagi pengelola untuk

melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Secara umum

prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama, baik pada

asuransi syariah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-

masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu

klaim. Teori menyatakan bahwa beban merupakan pengurang pendapatan

untuk memperoleh laba (Nafarin, 2009:55). Ini berarti semakin tinggi

beban maka laba yang diperoleh rendah dan semakin rendah beban, laba

yang diperoleh tinggi.

Beban klaim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

Laba Asuransi Takaful Keluarga (Astria:2009), Beban Klaim berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Laba Asuransi Syariah Mubarakah

(Palupy:2006), dan Beban Klaim berpengaruh negatif terhadap Laba

Asuransi Syariah Mubarakah (Fikri:2009).

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai

berikut.

H4 : Beban Klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba

Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.
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5. Pengaruh Beban Operasional terhadap Laba

Beban operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan untuk menjaga agar usahanya dapat terus berjalan.

Berdasarkan penelitian Astria (2009), beban operasional berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Laba Asuransi Takaful Keluarga. Menurut

teori, beban merupakan pengurang pendapatan untuk memperoleh laba

(Nafarin, 2009:55). Tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan

laba turun, begitu juga sebaliknya jika biaya operasi rendah peningkatan

laba akan naik (Juki dalam Nasution dan Monalisa, 2012:01).  Penelitian

yang dilakukan oleh  Astria (2009) menyimpulkan bahwa beban

operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang dirumuskan adalah

sebagai berikut.

H5 : Beban Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.


