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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai orang Islam kita harus yakin bahwa apapun bentuk musibah,

bencana atau malapetaka yang menimpa sessungguhnya adalah qada (ketetapan)

dan qadar (keputusan) Allah.Oleh karena itu seseorang hendaklah senantiasa

bersedia mengahadapinya dengan keimanan yang teguh dan penuh kesabaran.

Bersamaan dengan itu, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga mengindarkan

dan menjauh kandiri dari datangnya kemungkinan hal-hal yang buruk yang

menimpa diri dan harta kita.Selain itu, alangkah baiknya jika kita berusaha

mencari jalan bagaimana meringankan beban yang terpaksa dan keluarga pikul

seandainya musibah, malapetaka, atauben canamuncul.

 Takaful dana pendidikan dulunya bernama takaful dana siswaa dalah suatu

bentuk perlindungan untukperorangan yang bermaksud menyediakan dana

pendidikan untuk putra-putrinya sampai sarjana. Aplikasi

fulnaditerhindardarimaisir, gharar, riba dan menjadikan sebagai al ternatif

perlindungan dan sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

 Menurut tinjaun ekonomi islam dalam pembayaran klaim takaful dana

pendidikan (fulnadi), dalam pembyaran klaim agar memahami tidak

memakan harta orang lain secara batil, serta dalam tabaru’ dalam tolong

menolong memuat bagi seorang muslim dalam membantu seorang muslim

lainya dalam kesulitan ini adalah proses pembentukan muslim yang kuat

dalam beretika bisnis dalam islam.
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B. Saran

Dalam penelitian ini yang membahas etika bisnis pembayaran klaim

takaful dana pendidikan pada PT. Asuransi takaful kantor pemasaran Pekanbaru

ditinjau menurut ekonomi islam. Tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada

instansi, maka penulis menyarankan beberapa poin saran diantaranya:

 Pelaku bisnis agar tidak mengabaikan etika dalam pembayaran klaim

karena mengabaikan etika diabaikan dalam membuat perusahaan membuat

kehilangan kepercyaan masyarakat, manajemen yang tidak menerapkan

nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba(tujuan) jangka pendek

tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang.

 Ketika ekonomi islam diantaranya lembaga asuransi syariah yang sedang

berkembang seperti PT. Asuransi Takaful dikembangkan dan didukung

sebuah sistem yang baik, yang paling penting adalah membangun

perekoomian umat secara nyata, sehingga bisa dirasakan secara luas oleh

masyarakat dalam bentuk sektir rill dengan ditopang lembaga keuangan

yang berbasis syari’ah Islam.

 Praktisi dan akademis khususnya konsentrasi ekoomi islam hendaknya

berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam praktek bisnis

yang ada ditengah masyarakat, agar bisnis ini dijalankan sesuai dengan

rmbu-rambu dan nilai yang telah ditetapkan dalam syariah dan selalu

berinovasi dalam membuat dan membentuk produk-produk bisnis syari’ah.


